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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 / 03 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE..........07MINUTOS 
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........18 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO............28 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 15/03/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 113/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO RILDO AMARAL, QUE INSTITUI ABONO DE 50% NA 
ENTRADA E VISITAÇÃO DOS PARQUES NACIONAIS NO TER-
RITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA MARANHENSES 
NATOS.

PROJETO DE LEI N° 114/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE RECONHECE O RISCO DA ATI-
VIDADE E A NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO 
AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES 
DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NOS TERMOS 
DO INCISO IX DO ARTIGO 6º DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI N° 115/2022 (MENSAGEM N° 18/2022) 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONSIGNAR NO ORÇAMENTO GERAL 
DO ESTADO RECURSOS PARA AS ACADEMIAS DE LETRAS SI-
TUADAS NO ESTADO DO MARANHÃO E PARA A ACADEMIA 
MARANHENSE DE CIÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 109/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, ESTABELECE QUE QUALQUER 
BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ÀS EMPRESAS TERÁ COMO 
REQUISITO OBRIGATÓRIO EM SEU QUADRO FUNCIONAL, O 
PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DE JOVENS EXERCENDO O 1º 
EMPREGO.

PROJETO DE LEI Nº 110/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, ALTERA A LEI 11.389/2020 QUE RESTI-
TUI O SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO E ALTERA A LEI 11.000/19.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI 111/2022 (MENSAGEM Nº 016/2022) 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE REORGANIZA A 
FORÇA ESTADUAL DA SAÚDE DO MARANHÃO (FESMA).

PROJETO DE LEI 112/2022 (MENSAGEM Nº 017/2022) 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTABELECE 
OS CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM 
REPASSADOS AO ESTADO DO MARANHÃO, A TÍTULO DE 
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
(FUNDEF), CONFORME AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 661 - STF 
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1022241-74.2019.4.01.3700 
(TRF - 1ª REGIÃO).

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 104/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MARANHENSE EDUCANDÁRIO BETES-
DA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. 

PROJETO DE LEI Nº 105/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

PROJETO DE LEI Nº 106/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO ELA NA OBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 108/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O GRUPO IDE.

PRIORIDADE – 3ª SESSÃO
PROJETO DE LEI 103/2022 (MENSAGEM Nº 014/2022), 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE 
A DESAFETAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE ESPECI-
FICA PERTENCENTES AO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E 
APOSENTADORIA DO ESTADO DO MARANHÃO - FEPA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI 107/2022 (MENSAGEM Nº 015/2022), 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE 
A REPARTIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR 
CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SO-
BRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADO-
RIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 
(ICMS), PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS, NA FORMA DO IN-
CISO II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 158 DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 97/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ARISTON, QUE ALTERA A LEI Nº 9.496 DE 11 DE NO-
VEMBRO DE 2011 QUE INSTITUI PARA OS DOADORES DE 
SANGUE DO ESTADO DO MARANHÃO, MEIA-ENTRADA EM 
EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REALIZA-
DOS EM LOCAIS PÚBLICOS.

PROJETO DE LEI N° 98/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE 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 TRANSTOR-
NO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA.

PROJETO DE LEI N° 99/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE RESERVA DE VAGAS 
DE ESTÁGIO PARA ALUNOS ORIUNDOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO.

PROJETO DE LEI N° 100/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE GARANTE AO EX-JOGADOR 
DE FUTEBOL PROFISSIONAL O INGRESSO GRATUITO NOS ES-
TÁDIOS DE FUTEBOL DE TODO O ESTADO DO MARANHÃO 
EM DIAS DE JOGOS.

PROJETO DE LEI N° 101/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE 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 PRO-
VIDÊNCIAS.  

PROJETO DE LEI N° 102/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DA PRESENÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NUTRICIONISTA 
NOS ESTABELECIMENTOS QUE FORNEÇAM ALIMENTAÇÃO 
PRONTA PARA CONSUMO HUMANO SUPERIOR A 100 REFEI-
ÇÕES POR DIA.

MOÇÃO Nº 009/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO SINDICATO DOS RADIALISTAS DO 
MARANHÃO – SINRAD-MA, ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE 
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JOSÉ DOS SANTOS FREITAS, PELO DIA MUNDIAL DO RÁDIO, 
COMEMORADO EM 13 DE FEVEREIRO.

Diretoria Geral de Mesa, 15 de março de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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, Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duar-
te Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, 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): Ciro Neto, 
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Othelino Neto, Pastor Cavalcante 
e Paulo Neto.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra a Senhora Segunda Secretária que fará 
a leitura do texto bíblico e o resumo da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada. 

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 019 /2022  
São Luís, 11 de março de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que conce-
de Auxílio Alimentação aos servidores que especifica e altera a Lei nº 
11.206, de 11 de fevereiro de 2020.

Como é sabido, o Estado só se faz presente por meio das pessoas 
físicas que em seu nome manifestam determinada vontade e dão cum-
primento às normas constitucionais e legais que disciplinam direitos e 
deveres. Por servidores públicos, compreende-se o conjunto de agentes 
públicos que, de forma permanente, exercem função pública em virtude 
de relação de trabalho, fazendo parte do quadro funcional das pessoas 
federativas, de suas autarquias e fundações públicas.

O Governo do Maranhão sempre buscou estimular os servidores 
públicos estaduais a desenvolverem as atribuições de seus respectivos 
cargos e funções de forma a garantir a melhor prestação do serviço pú-

blico. Por essa razão, desde 2015, o Poder Executivo tem feito alte-
rações em diversas normas jurídicas que versam sobre a remuneração 
dos servidores do Poder Executivo, seja para majorar vencimentos ou 
subsídios, criar novas verbas remuneratórias ou indenizatórias, ou para 
reorganizar carreiras promovendo atualização da remuneração.

A última alteração na estrutura remuneratória das carreiras e 
cargos vinculados à Administração Pública se deu por meio da Lei nº 
11.629, de 16 de dezembro de 2021, a qual, além de levar em conside-
ração as especificidades de cada carreira, contemplou os trabalhadores 
da educação.

No mesmo sentido de valorização dos servidores públicos, esta 
Medida Provisória concede aos servidores do Subgrupo Magistério da 
Educação Básica, aos professores contratados e aos servidores adminis-
trativos lotados nas escolas da Rede Pública Estadual Auxílio Alimen-
tação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como amplia para 
R$ 1.922,15 (mil novecentos e vinte e dois reais e quinze centavos) o 
vencimento dos professores com contrato temporário (carga horária de 
20h). Importante sublinhar que os professores contratados não fazem 
jus à Gratificação de Atividade de Magistério (GAM), conforme legis-
lação vigente.

As alterações constantes desta Medida Provisória, além de le-
varem em conta as disponibilidades orçamentárias e financeiras e os 
indeclináveis limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstram o 
compromisso do Poder Executivo com a valorização dos servidores da 
educação, o que contribui para a qualidade e produtividade do serviço 
público, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir 
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do in-
teresse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças 
normativas, com vistas a garantir a prestação eficaz dos serviços públi-
cos por meio da valorização dos agentes públicos detentores de cargo 
efetivo.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 379, DE 11 DE MARÇO DE 
2022.

Concede Auxílio Alimentação aos 
servidores públicos que especifica e alte-
ra a Lei nº 11.206, de 11 de fevereiro de 
2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Bá-
sica, aos professores contratados e aos servidores administrativos em 
exercício nas escolas da Rede Pública Estadual será concedido Auxílio 
Alimentação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Parágrafo único. Permanecem com direito ao recebimento do Au-
xílio Alimentação a que se refere o caput o servidor do Subgrupo Ma-
gistério da Educação Básica que estiver em exercício na Secretaria de 
Estado da Educação (SEDUC), nas Unidades Regionais de Educação, 
bem como que estejam cedidos para exercício da função de Magistério.
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Art. 2o O art. 4º da Lei nº 11.206, de 11 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre o valor do vencimento dos Servidores Públicos Estaduais 
do Subgrupo Magistério da Educação Básica, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 4º Os professores contratados temporariamente, no regime 
de 20 horas, passam a perceber o vencimento de 1.922,15 (mil nove-
centos e vinte e dois reais e quinze centavos).” (NR)

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Medida 
Provisória correrão à conta de dotações próprias consignadas no 
orçamento do Estado.

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de:

I - março de 2022, em relação à implementação do disposto no 
art. 1º;

II - 1º de janeiro de 2022, em relação ao constante no art. 2º.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 11 DE MARÇO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊN-
CIA E 134º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

PROJETO DE LEI Nº 116 /2022

Incorpora Rodovia à Malha Ro-
doviária Estadual, o Trecho da Rodovia 
compreendido entre os Municípios de 
Passagem Franca e Colinas, e dá outras 
providências.

Art. 1º Fica incorporada à Malha Rodoviária do Estado do Mara-
nhão, o Trecho da Rodovia compreendido entre os Municípios de Pas-
sagem Franca e Colinas, passando pelo Povoado de Serra Negra, com 
extensão de aproximadamente 53 km. 

Parágrafo único. Com a implementação por parte do Estado do 
Maranhão, do disposto no caput deste artigo, o trecho indicado, passa a 
fazer parte do Plano Rodoviário do Estado do Maranhão para se tornar 
uma Rodovia Estadual.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de março de 2022. - ARNAL-
DO MELO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 117 / 2022

Dispõe sobre a instituição do Pro-
jeto “Mais Leitura, Mais Saúde”, nos 
hospitais públicos do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída o Projeto “Mais Leitura, Mais Saúde”, no 
âmbito dos hospitais públicos do Estado do Maranhão, voltada à hu-
manização dos pacientes, acompanhantes, cuidadores e profissionais de 
saúde.

Art. 2º Deverão ser disponibilizados espaços dentro dos hospi-
tais públicos estaduais para a acomodação de livros, assim como locais 
apropriados para a leitura.

Art. 3º São objetivos do Projeto “Mais Leitura, Mais Saúde”:

I – contribuir e amenizar o estado psicológico fragilizado dos 
pacientes e acompanhantes, causado pela internação;

II –  viabilizar o estímulo à leitura, visando potencializar o co-
nhecimento;

III – estimular o letramento em saúde, aumentando também a 
capacidade de compreensão dos textos da área da saúde; 

Art. 4º Para o suprimento dos espaços dirigidos à leitura nos 
hospitais públicos estaduais, serão realizadas campanhas para doações 
de livros e periódicos, por meio dos cidadãos e entidades públicas ou 
privadas.

Parágrafo único. Para a realização da política de que trata esta 
lei, poderão ser realizados convênios com a iniciativa privada, confor-
me as necessidades apresentadas para sua implantação.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 7°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

A leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora 
a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhe-
cimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a 
criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico, e amplia a 
habilidade na escrita.

O presente Projeto de Lei tem por objetivo incentivar a leitura 
no processo de recuperação das pessoas hospitalizadas, já que a leitura 
constitui indicadores relevantes de desenvolvimento emocional, social 
e cultural. Os benefícios proporcionados pela leitura ao processo 
de recuperação da saúde dos pacientes, podem ser percebidos nos 
momentos de motivação, interação e trocas de experiências de leitura, 
que despertam a esperança, provocam risos, emoções e ativam o 
intelecto.

A proposta foi inspirada no projeto iniciado no ano de 2015: 
“Mais Leitura, Mais Saúde” do Hospital Estadual Anchieta (HEAN), 
no Rio de Janeiro (RJ), no qual contribui e ameniza o tempo de inter-
nação dos pacientes e acompanhantes. A ideia da criação de uma bi-
blioteca itinerante nos hospitais nasceu da parceria entre a Secretaria 
Estadual de Saúde e a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 
trouxe reflexos positivos.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares, 
no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, que contribuirá 
significativamente para a recuperação dos pacientes.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 118 / 2022

Dispõe e regulamenta o projeto 
“Nossa Horta” nas escolas da rede pú-
blica de Ensino Integral no Estado do 
Maranhão.

Art. 1º A partir desta Lei, torna-se obrigatória e implantação do 
Programa Socioeducativo “Nossa Horta”, a nível Estadual, utilizando-
-se as diretrizes estabelecidas pelo Projeto Educando com a Horta Esco-
lar, desenvolvido a partir da cooperação técnica entre o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (FNDE/
MEC) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação (FAO).
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Art. 2º O projeto consiste na implementação de “mini hortas” nas 

escolas, que deverão ser elaboradas e preservadas pelos alunos da rede 
pública estadual de ensino integral.

§ 1º Cada escola deverá reservar uma área específica destinada à 
atividade que atenda às necessidades estudantis

§ 2º A escolha dos vegetais a serem cultivados será feita pelos 
professores, e cada série ficará responsável por uma espécie diferente. 

§ 3º O horário da execução das atividades deverá ser compatível 
com a realidade escolar dos alunos. 

Art. 3º O Projeto terá como finalidade:
I. Promover o conhecimento ambiental, e a realização de ativi-

dades práticas nas escolas de ensino integral do Estado do Maranhão;
II. Conscientizar os estudantes sobre a importância da alimen-

tação saudável; 
III. Incentivar o respeito à natureza e seus ciclos naturais por 

meio do contato direto com a terra, estimulando o aprendizado acerca 
dos benefícios nutricionais, terapêuticos e funcionais dos vegetais na 
alimentação;

Art. 4º Cada turma ficará encarregada de um canteiro, e será res-
ponsável pelo plantio, cuidado e colheita dos vegetais, sob orientação 
do professor-orientador e da coordenação

Art. 5º - Caberá ao Diretor indicar um professor por turma, a qual 
deverá orientar.

Art. 6º Os alimentos cultivados serão destinados a própria insti-
tuição de ensino, integrando o cardápio da merenda escolar.

Art. 7º Artigo 7º - O chefe do Poder Executivo fica autorizado 
a celebrar os convênios que se fizerem necessários à execução dessa 
Lei, especialmente com vistas à aquisição e insumos, além de assis-
tência técnica perante organismos dos Governos Municipal, Estadual 
e Federal.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

                    Uma horta escolar funciona como um ótimo recurso 
didático. São diversos benefícios que esse tipo de projeto pode propor-
cionar. Através da horta é possível trabalhar a realidade e aproximar os 
alunos de questões que fazem parte do meio social, como a preocupação 
com os recursos naturais. A educação ambiental é um dos principais ei-
xos que podem ser trabalhados através dessa metodologia, dessa forma, 
os tópicos passam a ser absorvidos de forma teórica e prática. 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade, a conscientização 
dos estudantes da Rede de Ensino Integral Estadual, no que tange à 
importância da alimentação saudável, reforçando e enriquecendo a me-
renda escolar, bem como, o incentivo do cultivo da horta doméstica, 
possibilitando aos alunos terem contato direto com a natureza, e propi-
ciando a interatividade da ação educacional. 

Almeja-se que este projeto funcione como aliado na perspecti-
va da prática pedagógica, com ações que contemplem a alimentação 
escolar, melhorando a qualidade dos cardápios e, concomitantemente, 
a mudança de hábitos alimentares. Funcionará como objeto de estudo 
interdisciplinar, como um “laboratório vivo de práticas pedagógicas”, 
além de propiciar aos estudantes a discussão e o trabalho com temáticas 
de alta relevância social, tais como, alimentação, nutrição e ecologia 
que, aliados à prática, geram situações diversificadas de aprendizagem.

 Mediante a inserção do projeto “Nossa Horta” nas escolas da 
Rede Estadual de Ensino Integral do Estado do Maranhão, teremos alu-
nos mais conscientes e comprometidos com o cuidado com a natureza, 
assim como, integrados da relevância de se ter uma alimentação sau-
dável através da promoção da educação ambiental., ampliando a ne-
cessidade de uma mudança de postura que é necessário implantar na 
sociedade com relação ao meio ambiente. 

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares, no 

sentido de aprovação do presente Projeto de Lei. 
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 119 /2022

Dispõe sobre instituir no Calendá-
rio Oficial de Eventos do Estado do Mara-
nhão o dia da Paz e da Conciliação.

Art. 1º - Institui o Dia da Paz e da Conciliação, a ser comemora-
do anualmente na data de 22 de julho.

Art. 2º - O objetivo é determinar um marco comemorativo com 
o propósito de fomentar e de celebrar uma cultura de união, de cons-
ciência, de aproximação e de solução de diferenças, tendo a paz e a 
conciliação como a realidade que se constrói nos planos social, cultural, 
educacional, econômico e espiritual.

Parágrafo único - A data é propícia para a realização de ações 
que fomentem a Paz e a Conciliação no meio social, com a elaboração 
de eventos esportivos, culturais, congressos, seminários e palestras re-
lacionadas ao tema nas escolas e em outros grupos sociais pertinentes.

Art. 3º - A data instituída no artigo 1º desta Lei passa a integrar o 
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2022. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Em nossa sociedade a violência e todas as suas consequências 
são, por todos nós, conhecidas no âmbito individual e coletivo.

O Estado, como órgão regedor da nossa sociedade, procura com 
suas leis e com seu gerenciamento, outorgar um sistema social equita-
tivo e justo, com a finalidade de ter em nossa sociedade a paz por todos 
nós almejada. 

Muitas ferramentas são utilizadas para este fim, sem nos darmos 
conta que a conciliação, por meio do perdão, arrependimento e justiça, 
é uma ferramenta ímpar para alcançar a paz social tão desejada por 
todos nós. 

Conciliar significa harmonizar, tranquilizar, adequar, ajustar e, 
também, remete para o ato de chegar a um acordo com alguém ou criar 
uma aliança com o propósito de alcançar o objetivo, bem como encon-
trar o equilíbrio e demonstrar capacidade para cumprir tarefas distintas. 

A paz nos permite manter a calma em nossos corações, na nossa 
alma, na nossa consciência, mesmo no meio das situações mais adver-
sas; ela não é apenas uma boa sensação, mas algo fundamental e indis-
pensável para se viver bem. Sem paz é impossível manter um equilíbrio 
emocional e espiritual, pois o nosso espírito precisa de paz para se man-
ter tranquilo. Com nossas emoções devidamente alimentadas pela paz, 
somos, então, capazes de senti-la, não de modo conturbado e impreciso, 
e sim de forma harmonizada, na medida certa. É como sentir que há 
equilíbrio entre a emoção e a razão. Para o âmbito político e para o 
direito internacional, a paz é a situação e a relação mútua vivida por 
aqueles que não estejam em clima de guerra. Trata-se, nestes casos, de 
uma paz social em que são mantidas boas relações entre as comunida-
des de indivíduos.

Escolhemos o dia 22 de julho por ser uma data em que muitas 
pessoas, especialmente alunos das escolas da Educação Básica, estão 
terminando suas férias escolares e também em memória de José Gabriel 
da Costa - Mestre Gabriel -, que criou o Centro Espírita Beneficente 
União do Vegetal, tendo como missão semear a Paz na humanidade 
pela união das pessoas.  A data de 22 de julho marca o início oficial de 
seu trabalho de pacificação e orientação espiritual, já sendo consagrada 
em alguns estados brasileiros, tais como: Amazonas, Acre, Roraima, 
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Paraná, Minas Gerais, entre outros e diversos munícipios.

Essa data traz uma reflexão de conscientização da importância 
da conciliação no âmbito da paz social, já mencionada nas escrituras 
sagradas: “Ame seu próximo como a si mesmo” e, desta forma, estarão 
agindo corretamente.

A diferenciação entre esta data 22 de julho e o dia 1 º de janeiro 
(Dia Internacional da Confraternização Universal, instituída pelo Papa 
Paulo VI, em 1968), é que conciliação é diferente de confraternização. 
A conciliação é um pedido de perdão, sentimento usado por Jesus Cristo 
como ferramenta fundamental para alcançar o amor ao semelhante e, 
consequentemente, o amor a Deus. A conciliação é um estágio anterior 
à confraternização. É uma semente que, ao germinar, origina a luz da 
paz e do amor. 

Ante o exposto, proponho através do presente Projeto de Lei, ins-
tituir o “Dia da Paz e da Conciliação”, solicitando o apoio dos nobres 
pares para aprovação da presente proposta.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2022. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 120 /2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
contratação de pessoas com síndrome de 
Down pelos prestadores de serviços da 
Administração Pública direta e indireta do 
Estado do Maranhão. 

Art. 1º Cabe aos prestadores de serviços da Administração Pú-
blica direta e indireta do Estado do Maranhão assegurar a contratação 
de pessoa com síndrome de Down em seus quadros de funcionários, 
conforme estabelecido nesta lei.

Art. 2º Os prestadores de serviços descritos no art. 1° com no mí-
nimo 100 (cem) funcionários deverão preencher pelo menos 2% (dois 
por cento) dos seus cargos com pessoas com síndrome de Down.

Parágrafo único. O número de funcionários de que trata o caput 
deste artigo não poderá ser descontado da parcela exigida pelo art. 93 
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 3° O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará a sus-
pensão dos contratos de prestação de serviços até a devida regulariza-
ção, bem como a impossibilidade de participar das licitações realizadas 
por órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, dos 
Poderes do Estado do Maranhão.

Art. 4º Os prestadores de serviços terão o prazo de 90 dias após 
a publicação desta Lei para apresentar a comprovação do cumprimento 
das disposições à Administração Pública direta e indireta do Estado.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 08 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

O artigo 27 da convenção da ONU sobre os direitos das pessoas 

com deficiência estabelece que todos têm direito a oportunidades iguais 
de trabalho. 

Ocorre que, na atual realidade, são notórias algumas dificuldades 
enfrentadas por pessoas com deficiências, como a síndrome de Down. 
Assim, a inclusão no mercado de trabalho mesmo com todas as garan-
tias, encontra-se restrita.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana, que se aplica para todos 
os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pessoas 
com síndrome de Down. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

É fato, portanto, que no decorrer da história, as pessoas com sín-
drome de Down foram segregadas e excluídas do mercado de trabalho, 
assim como as demais deficiências, sendo sua inserção recente, basica-
mente após a criação da Lei nº 8213/1991, conhecida como Lei de Co-
tas. A referida Lei gerou gradativo destaque no contexto brasileiro após 
sua criação, no que se diz respeito a inclusão de pessoas com deficiên-
cia, na sociedade em geral, e, principalmente no mercado de trabalho. 
Todavia, poucas empresas seguem e respeitam a referida Lei.

É válido destacar que, há muitos preconceitos não esclarecidos. 
Isto, pois, aquele que emprega, muitas vezes não tem conhecimento 
que a inclusão do Síndrome de Down pode ser benéfica para ambos 
os pólos da relação, já que oferece ao contratante a geração de lucros, 
mas, principalmente valores sociais e pessoal. E, oferece ao contratado 
a oportunidade de prestar seus serviços e conviver de maneira direta na 
sociedade.

Dessa forma, a entrada da pessoa com síndrome de Down no 
mercado de trabalho é um importante passo em suas vidas, pois fa-
vorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mecânicas e de 
adaptação a diferentes situações. Ademais, as pessoas que não estão 
empregadas tendem a ter, com mais facilidade, depressão e problemas 
de autoestima.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e integração das pessoas portadores de 
deficiência, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XIV - proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis e visa reforçar a política de in-
clusão, para a proteção e integração de pessoas com síndrome de Down 
no mercado de trabalho.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 08 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 121 /2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização gratuita do exame de Cariótipo 
nos recém-nascidos com hipótese diag-
nóstica de síndrome de Down no Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 

Art. 1º Esta Lei torna obrigatória em todos os hospitais e ma-
ternidades do Estado do Maranhão, a realização gratuita do exame de 
Cariótipo nos recém-nascidos com hipótese diagnostica de síndrome 
de Down.

§1° Para efeitos desta Lei, entende-se por exame de cariótipo, o 
estudo da representação dos cromossomos presentes nas células.

Art. 2° Fica garantida a realização do exame de Cariótipo descri-
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to no art. 1° para detecção da síndrome de Down, mediante prescrição 
médica.

Art. 3° O estabelecimento de saúde deverá entregar para o res-
ponsável pelo recém-nascido, assim que possível, o resultado do exame 
e as orientações pertinentes. 

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

  O diagnóstico da Síndrome de Down pode ser realizado durante 
a gestação ou após o nascimento, ainda na maternidade o que ocorre 
em aproximadamente 90% dos casos. Após o nascimento, pelo exame 
clínico e com confirmação laboratorial pelo cariótipo, exame genético 
que detecta a síndrome de Down. 

Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros nascem com a sín-
drome de Down, segundo o IBGE. Desse modo, o exame de cariótipo 
tem o objetivo de observar a quantidade e a estrutura dos cromossomos, 
possibilitando a realização do diagnóstico precoce de possíveis outras 
doenças e proporciona o encaminhamento para o tratamento de forma 
mais rápida e eficaz, cirúrgico ou não. 

Dessa forma, o diagnóstico nos primeiros dias de vida traz be-
nefícios ao bebê e a família, bem como é de suma importância para a 
saúde pública. Ao lado disso, a possibilidade de diagnóstico precoce é 
medida relevante quando se trata de evitar maiores gastos financeiro, 
tendo em vista, o tratamento apropriado e adequado a partir do resulta-
do do exame. 

Assim, é necessário que todas as crianças nascidas no Estado do 
Maranhão, com hipótese diagnóstica de síndrome de Down, tenham o 
direito gratuito a realização do exame, mediante solicitação médica, 
com o objetivo de garantir o direito à vida. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, que se 
aplica para todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contex-
to, as pessoas com síndrome de Down. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza 
a promoção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a integra-
ção das pessoas portadores de deficiência, nos termos do art. 24, XII e 
XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde; XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis e visa a proteção e defesa da 
saúde de pessoas com síndrome de Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 122 /2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
exame Ecocardiograma Pediátrico nos re-
cém-nascidos com síndrome de Down no 
Estado do Maranhão.

Art. 1º Esta Lei torna obrigatória a realização gratuita do exa-
me Ecocardiograma Pediátrico nos recém-nascidos com síndrome de 
Down, no âmbito do Estado do Maranhão. 

Art. 2° Fica garantida a realização do exame de Ecocardiograma 
Pediátrico em todos os estabelecimentos de saúde pública do Estado, 
mediante prescrição médica.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Segundo dados extraídos do site do Ministério da Saúde estima-
-se que aproximadamente 30 mil crianças nascem anualmente no Brasil 
com alguma cardiopatia congênita, fazendo o alerta para o diagnóstico 
precoce da doença. Outrossim, de acordo com a médica Marina Fantini, 
coordenadora da Cardiologia Pediátrica da Rede Mater Dei de Saúde, 
“1% de todos os bebês que nascem no Brasil tem alguma cardiopatia 
congênita. Todavia, 50% das crianças com Síndrome de Down detém 
a doença.

É fato, portanto, que é de extrema importância que o exame 
ecocardiograma (ultrassom do coração), seja realizado logo após o 
nascimento do bebê, já que cerca de 50% das crianças que nascem com 
síndrome de Down apresentam algum tipo de cardiopatia.

Dessa forma, o diagnóstico da doença traz benefícios à criança e 
a família, bem como é de suma importância para a saúde pública. Ao 
lado disso, a possibilidade de diagnóstico precoce é medida relevante 
quando se trata de evitar maiores gastos financeiro, tendo em vista, o 
tratamento apropriado a partir do resultado do exame. 

Assim, é necessário que todas as crianças nascidas no Estado do 
Maranhão realizem o exame, de forma gratuita e mediante solicitação 
médica, com o objetivo de garantir o direito à vida. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como fundamen-
tos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, que se aplica para 
todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pes-
soas com síndrome de Down. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a pro-
moção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a integra-
ção das pessoas portadores de deficiência, nos termos do art. 24, XII e 
XIV, da Constituição Federal: 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde;  XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis e visa a proteção e defesa da 
saúde de pessoas com síndrome de Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 123 /2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
hospitais, públicos a proceder ao registro 
e a comunicação imediata de recém-nas-
cidos com Síndrome de Down às insti-
tuições e associações especializadas que 
desenvolvem atividades com pessoas com 
deficiência no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

Art. 1º Ficam os hospitais públicos, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, obrigados a proceder ao registro e a comunicação imediata do 
nascimento de crianças com síndrome de Down às instituições, enti-
dades e associações especializadas que desenvolvem atividades com 
pessoas com deficiência. 

§1° Para os efeitos do caput deste artigo, consideram-se além de 
hospitais públicos, hospitais filantrópicos, as maternidades, clínicas, 
centros de saúde, postos de saúde, santas casas e demais estabelecimen-
tos de saúde que realizem e prestem os serviços de parto.

Art. 2º A imediata comunicação prevista nesta Lei, após diagnos-
ticada a síndrome de Down, tem como objetivos:

I – impedir diagnóstico tardio, contribuindo para que o diagnós-
tico dos bebês com síndrome de Down seja rapidamente identificado e 
comunicado;

II - afastar o estímulo tardio, garantindo mais influências posi-
tivas no desempenho e no potencial dos primeiros anos de vida, para 
o desenvolvimento motor e intelectual mais rápido das crianças com 
síndrome de Down;

III - garantir o apoio, o acompanhamento e a intervenção ime-
diata das instituições, entidades e associações, por seus profissionais 
capacitados, pediatras, médicos assistentes, equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, com vistas à estimulação precoce;

IV - garantia e o amparo aos pais, do indispensável ajuste familiar 
a nova situação com as adaptações e mudanças de hábito inerentes; 

V - certificar atendimento, por intermédio de aconselhamento 
genético, para ajudar a criança com síndrome de Down e sua família, 
favorecendo as possibilidades de tratamento humano com vistas à pro-
moção de estilos de vida saudável, incluindo alimentação, higiene, sono 
e prática de exercício, de saúde física, mental e afetiva no seio familiar 
e contexto social;

VI - garantir as condições reais de socialização, inclusão, inser-
ção social e geração de oportunidades, ajudando o desenvolvimento da 
autonomia da criança, sua qualidade de vida, suas potencialidades e sua 
integração efetiva como protagonista produtivo em potencial junto ao 
contexto social. 

VII - garantir o direito das crianças com Síndrome de Down de 
receber atendimento adequado para promover o seu desenvolvimento 
integral, tendo suas potencialidades, características e individualidades 
reconhecidas e respeitadas.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Dessa forma, a presente propositura visa impedir um diagnósti-
co tardio e o desconhecimento prévio dos nascidos com síndrome de 
Down no Estado do Maranhão, ajudando assim a garantir a identifica-
ção e o atendimento precoce, facilitando as ações para o estímulo mais 
rápido e maior oportunidade de desenvolvimento futuro. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana, que se aplica para todos 
os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pessoas com 
síndrome de Down. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a promoção do 
bem de todos.

Outrossim, A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, em seu artigo 9°, enfatiza o atendimento prioritário da pessoa com 
deficiência, o que lhe garante o atendimento em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público e a disponibilização de recursos, 
tantos humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições.

É fato, portanto, que segundo a Federação Brasileira das 
Associações de Síndrome de Down (FBASD), “a síndrome de Down, 
na área das síndromes genéticas, é a de maior incidência, sendo 91%.  
No Brasil, estima-se que, entre crianças, adolescentes e adultos, já 
tenhamos uma população de pessoas com síndrome de Down que esteja 
perto de 300 mil pessoas”. 

Neste passo, é necessário estimular, ensinar, motivar e transfor-
mando-os em conhecimento e aprendizagem. A ajuda de profissionais 
multidisciplinares, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais, é fundamental nesta etapa, pois eles vão analisar em que 
áreas a criança pode estar passando por dificuldades para criar um pro-
grama de apoio.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a integra-
ção das pessoas portadores de deficiência, nos termos do art. 24, XII e 
XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde;  XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis e visa a proteção e defesa da 
saúde de pessoas com síndrome de Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
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Estadual

PROJETO DE LEI Nº 124 / 2022.

Institui a campanha Juventude Pro-
tagonista no Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituída a campanha Juventude Protagonista, dedi-
cada a estimular o protagonismo juvenil nas diversas áreas da socieda-
de, a ser realizada anualmente no Estado do Maranhão.

Art. 2º A campanha Juventude Protagonista tem por objetivos 
a promoção de palestras, cursos, conferências, seminários, eventos, 
ações, apresentações, oficinas, atividades e celebração de parcerias para 
o fim de:

I – estimular a participação social da juventude e o protagonismo 
juvenil, desvelando o potencial dos jovens enquanto agentes de trans-
formação social;

II – contribuir com o estudo, debate e formulação de propostas e 
políticas públicas voltadas ao público jovem, assim como fortalecer e 
priorizar as ações e atenções relacionadas a juventude;

III – estabelecer o debate e a reflexão sobre as temáticas que 
abordam os diversos aspectos do relacionamento entre os jovens, saúde 
mental, carreira profissional, prevenção às doenças e infecções sexual-
mente transmissíveis, diversidade e igualdade, educação ambiental, 
proteção de dados e segurança nas redes sociais, substâncias psicoati-
vas, bullying, direitos humanos e demais temas que envolvem a cidada-
nia e a participação social e política da juventude;

IV – promover o desenvolvimento de atividades artísticas, cultu-
rais, esportivas e recreativas que estimulem a convivência, companhei-
rismo e o surgimento de novas lideranças;

V – promover a integração entre as organizações e movimentos 
juvenis, sejam eles estudantis, culturais, comunitários ou esportivos;

VI – demonstrar a importância do jovem dentro da sociedade 
como um membro atuante;

VII – contribuir com o desenvolvimento social, cultural, político, 
artístico e científico da juventude estadual;

VIII – assegurar condições para que os jovens com deficiência 
física ou mental ou doenças incuráveis sejam inseridas na organização 
e na participação de qualquer atividade que promova o protagonismo 
juvenil;

IX – contribuir com o empoderamento do jovem, o desenvolvi-
mento de ideias inovadoras e o empreendedorismo, bem como o acesso 
a cursos profissionalizantes e ao mercado de trabalho.

Art. 3º O Poder Executivo poderá promover ações integradas 
entre seus órgãos competentes, as escolas estaduais, universidades, en-
tidades, organizações não governamentais e demais instituições para 
consecução dos objetivos elencados no art. 2º desta Lei.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão   14/ 03/2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA

São enormes os desafios na educação do jovem, para o jovem 
e com o jovem. Mais do que capacitá-lo para o mundo do trabalho e 
do empreendedorismo, sua formação deve ser pensada numa dimen-
são coletiva, comunitária e participativa, levando em consideração suas 
trajetórias pessoais e projetos de vida, com o objetivo de promover sua 
participação social e política.

Deposita-se na juventude as maiores esperanças de vivermos um 
futuro melhor, todavia, é justamente nesse segmento, compreendido en-
tre as pessoas de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos, que encontra-
mos os maiores índices de usuários de álcool, cigarros e demais drogas, 
bem como são eles os que mais sofrem com o desemprego no País. Essa 
contradição entre a esperança nas novas gerações e a triste realidade 

urbana retratada nas estatísticas, é o que impõe a necessidade de o poder 
público e a sociedade civil definirem planos, ações e políticas públicas 
direcionadas não só à proteção da juventude e sua capacitação para o 
mercado de trabalho, mas também ao Protagonismo Juvenil.

Protagonismo Juvenil é a participação do jovem em atividades 
que extrapolam os âmbitos de seus interesses individuais e familiares. 
A ideia é que possamos estimular o desenvolvimento pessoal dos jo-
vens atrelado à participação social e política, o que contribuirá para a 
formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente, 
incorporando os valores de solidariedade e respeito. Assim, ao passo 
que potencializamos sua formação pessoal, profissional e social, cria-
mos um ambiente no qual os jovens poderão colaborar, também, com o 
desenvolvimento das comunidades em que estão inseridos.

As ações propostas neste Projeto de Lei, portanto, poderão ser 
desenvolvidas pelo poder público nos mais diversos âmbitos da vida co-
munitária, em locais de celebração religiosa, clubes e associações, mas, 
especialmente, deverão ser desenvolvidas no lugar natural de formação 
dos jovens, ou seja, em nossas escolas públicas.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão   14/ 03/2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI Nº 125 / 2022.

Institui a Semana Estadual das Prá-
ticas Integrativas e Complementares em 
Saúde – SEPICS e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual das Práticas Integrati-
vas e Complementares em Saúde - SEPICS, a ser comemorada, anual-
mente, na primeira semana do mês de maio.

Art. 2º Na Semana Estadual das Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde - SEPICS serão desenvolvidas ações de educação e 
assistência em saúde, com o objetivo de apresentar, divulgar e oferecer 
à população terapias integrativas e complementares.

Art.3º As atividades da Semana Estadual das Práticas Integrati-
vas e Complementares em Saúde – SEPICS poderão ocorrer através de 
ações do poder público, em conjunto com a sociedade civil organizada, 
envolvendo os Poderes do Estado, Ministério Público, instituições pri-
vadas como hospitais, associações, organizações não governamentais, 
que, voluntariamente, de forma individual ou por meio de convênios, 
desenvolverão ações e atividades previstas nesta Lei.

Art. 4º A “Semana Estadual das Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde – SEPICS” fica incluída no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Maranhão.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão   14/ 03 /2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA

As Práticas Integrativas e Complementares é uma realidade, fe-
lizmente, na vida do cidadão maranhense e brasileiro, tendo sido alcan-
çados imensuráveis avanços no atendimento à população.

Atualmente as PICS já fazem parte da rotina de grande parte dos 
serviços de saúde do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, estão pre-
sentes em mais da metade de nossos municípios, distribuídos pelos 27 
estados e Distrito Federal, e em todas as capitais brasileiras.

Considerando tais fatos, apresenta-se o presente projeto de lei, 
que Institui a Semana Estadual das Práticas Integrativas e Complemen-
tares em Saúde – SEPICS, que prevê que sejam desenvolvidas ações 
de educação e assistência à saúde destinadas à população, a qual terá 
acesso às terapias integrativas e complementares.

A implementação da Semana das Práticas Integrativas e Comple-
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mentares vai permitir que, por meio de ações de educação e assistên-
cia em saúde, a população conheça seus benefícios. São técnicas com 
comprovada efetividade para a prevenção de diversas doenças e para a 
promoção de saúde e de melhor qualidade de vida.

Foi escolhida a primeira semana de maio para sua celebração em 
referência ao mês de aprovação da Política Nacional de Práticas Inte-
grativas e Complementares – PNPIC, do SUS, criada pela Portaria nº 
971, de 03 de maio de 2006.

As Práticas Integrativas e Complementares se enquadram no que 
a Organização Mundial de Saúde denomina de Medicina Tradicional, 
Complementar e Integrativas (MTCI) e, sobre este tema, a OMS reco-
menda aos seus Estados-membros a elaboração de Políticas Nacionais 
voltadas à integração/inserção das MTCI aos sistemas oficiais de saúde, 
com foco na atenção primária de saúde. A aprovação da Política Nacio-
nal de Práticas Integrativas e Complementares no SUS desencadeou o 
desenvolvimento de políticas, programas, ações e projetos em todas as 
instâncias governamentais, pela institucionalização destas práticas no 
SUS, restritas anteriormente a área privada e/ou conveniada. A Organi-
zação Mundial da Saúde promoveu a Conferência Internacional sobre 
Atenção Primária em Saúde em Alma-Ata, em 1978, quando passou a 
recomendar, entre outras, a incorporação das MTCI, que são praticadas 
em todos os países e cada vez mais demandadas nos sistemas de saúde, 
pelo crescente reconhecimento da existência e efetividade de outras ra-
cionalidades médicas e práticas integrativas, baseadas em perspectivas 
distintas à medicina convencional.

Pela relevância do tema, instituí, junto com meus colegas parla-
mentares, e presidi a Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Inte-
grativas e Complementares em Saúde na Assembleia Legislativa.

Assim, por todo o exposto, conto com meus pares para tornar 
realidade a presente proposição legislativa, para que se apresente e di-
vulgue as práticas integrativas e complementares em saúde, realizando 
atendimentos à população maranhense, para alcançar ao nosso povo 
uma vida mais saudável, com a prevenção e combate de inúmeras doen-
ças, fixando, ainda, esse evento, para fortalecer a sua abrangência, no 
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão   14/ 03 /2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI Nº 126 /2022.

Institui o dia 08 de março, dia in-
ternacional da mulher, como feriado es-
tadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o dia 08 de março, dia internacional da 
mulher, como feriado Estadual a ser celebrado anualmente.

Art. 2º - O dia 8 de março será voltado à reflexão, conscientiza-
ção e promoção da equidade de gênero e combate a todas as formas de 
discriminação e violência contra a mulher a ser promovido pelo poder 
público estadual e pela sociedade em geral. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 14 DE MARÇO DE 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos, foram várias as lutas e conquistas alcançadas 
pelas mulheres no Brasil e no mundo na busca por direitos e promoção 
da igualdade de gênero. No entanto, apesar dos avanços, ainda precisa-

mos lutar diariamente para efetivar o que está garantido nos instrumen-
tos internacionais de direitos humanos, na Constituição Federal e nos 
diversos instrumentos normativos da esfera federal e estadual. Apesar 
desses avanços verificados nas duas últimas décadas, há muito o que 
se discutir, por exemplo, sobre a violência contra a mulher, a explora-
ção sexual, o trabalho doméstico e responsabilidades parentais, além da 
maior participação da mulher na política. Questões como essas têm sido 
debatidas e suscitam a reflexão de todos aqueles que lutam verdadeira-
mente pela maior equidade em todas as esferas da vida social, sobretudo 
pela superação dos preconceitos e discriminações de toda ordem. 

Diante disso, com objetivo de proporcionar oportunidade para a 
reflexão sobre problemas como os assinalados, fortalecendo o debate 
sobre o reconhecimento do papel da mulher na sociedade e principal-
mente a importância destas serem priorizadas no desenvolvimento de 
políticas públicas em todas as esferas de poder, o presente projeto busca 
com que a data de 8 de março – tradicionalmente reservada, em todo 
o mundo, para comemorar o Dia da Mulher –, seja elevada à categoria 
de feriado estadual, a fim de que seja um dia voltado para a reflexão, a 
conscientização e a luta por equidade e fim da violência contra a mulher. 

Ante o exposto, convoco meus Pares o apoio necessário à apro-
vação desta proposta que beneficiará todos os cidadãos e cidadãs do 
nosso estado. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 14 DE MARÇO DE 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 052 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, re-
queiro a V. Exa. que, seja retirado de tramitação o Requerimento nº 
18/2022, de minha autoria

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 10 DE MARÇO DE 
2022. - DRA. HELENA DUAILIBE - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 053 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VI, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que após aprovação do Plenário, seja retirada de tramitação o 
Projeto de Lei nº 67/2022, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 07 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO N° 054 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao PRESIDENTE DO SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MA-
RANHÃO - SINPROESEMMA, RAIMUNDO NONATO COSTA 
OLIVEIRA , solicitando A CÓPIA DOS OFÍCIOS ENVIANDOS 
AO GOVERNO DO ESTADO E À SECRETARIA DO ESTADO 
DE EDUCAÇÃO EM QUE O SINDICATO SOLICITA PROVI-
DÊNCIAS ACERCA DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL 
DO PISO E CONCESSÃO DE REAJUSTE AOS PROFESSORES 
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DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CIN-
CO) ANOS.

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

INDICAÇÃO Nº 1387 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, so-
licitando providências, no sentido de autorizar, em caráter de urgência, 
A OPERAÇÃO TAPA BURACOS e RECUPERAÇÃO DA SINALI-
ZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA MA 311 QUE LIGA O 
MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS À BR 402, considerando 
que a sinalização horizontal e vertical (placas e lombadas) é algo estri-
tamente importante para a segurança do transporte rodoviário de cargas 
e principalmente de passageiros neste trecho de 17Km que interliga o 
entroncamento da BR 402 com a sede do município de Humberto de 
Campos. Sabemos que a MA 311 apesar de nova, necessita já de alguns 
reparos pontuais na camada asfáltica, mas principalmente de reparo na 
sinalização, algo que vem contribuindo para o aumento do número de 
acidentes neste trecho. 

A MA 311 é a única via de acesso por terra, e por este motivo é a 
principal via de escoamento de produtos originados da atividade econô-
mica do município e dos demais desta região, que inclui, Primeira Cruz 
e Santo Amaro. Através da BR 402, serve de entrada de bens e serviços 
de outras partes para a cidade. 

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 09 de março de 2022. - Fábio Braga - 
Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 1388 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
a intensificação do policiamento na Avenida Professor Carlos Cunha, 
n° 1000, Jaracaty, CEP: 65076-907, principalmente após o horário de 
22h, de modo a reforçar o policiamento da área, pois, segundo relatos, 
os casos de criminalidade aumentaram no local, causando significativa 
insegurança. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1389 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-

diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura 
na Rua da Paz, s/n, Nova Vida – Vila Cafeteira, Paço do Lumiar/MA, 
CEP: 65130-000.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1390 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o 
Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, soli-
citando serviços de infraestrutura na Rua Principal, Camboa dos Frades 
- Distrito Industrial, São Luís/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1391/ 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o 
Sr. André dos Santos Paula, ao Secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o 
Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Es-
trada do Porto Grande, Vila Maranhão, São Luís/MA, CEP: 65091-100.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1392 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
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da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de pavimenta-
ção asfáltica nas seguintes ruas, todas localizadas no bairro Paraíso das 
Rosas, São José de Ribamar/MA. A saber:

•	 Rua Camélias;
•	 Rua dos Cravos;
•	 Rua Dália;
•	 Rua Gardênias;
•	 Rua das Hortências; 
•	 Rua dos Girassóis.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1393 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Tejuco, 
Salina do Sacavém, São Luís/MA, com o objetivo de dar fim aos trans-
tornos causados a comunidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1394 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide 
e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego 
Baluz, solicitando estudo técnico de viabilidade da ampliação da frota 
dos ônibus urbanos Bequimão/Ipase e Bequimão/São Francisco, tendo 
em vista que, de acordo com a comunidade, os ônibus existentes são 
insuficientes para atender à demanda dos usuários que dependem do 
transporte público de passageiros para se locomover.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1395 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de Cajari, o Sr. Constâncio Souza, ao Secretá-
rio Municipal de Obras e Urbanismo, o Sr. Carlos Alberto Pereira 
Marques, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton 
Noleto Silva, ao Secretário Estadual das Cidades e Desenvolvimen-
to Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando pavimentação das seguintes ruas: Rua da Tor-
re; Avenida Boa Esperança e a Travessa do Deco, todas referentes ao 
Povoado Gameleira Cajari - MA.

Importante se faz destacar que, os serviços de pavimentação 
levam dignidade para as pessoas de determinado local, uma vez que 
melhora sua qualidade de vida tanto para idosos, quando para pessoas 
que sofrem por qualquer tipo de acessibilidade. Desta forma, levando 
em consideração a importância social e a dignidade da pessoa humana 
estabelecida na nossa Carta Magna de 1988, conforme imagens abaixo, 
propomos o atendimento a esta solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1396 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Espor-
te e Lazer, o Sr. Urubatan Lima de Melo Neto, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. 
André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado de Esportes 
e Lazer, o Sr. Rogério Rodrigues Lima, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando análise da viabilidade 
da construção de uma praça com itens de lazer na Rua 05, Cohatrac V, 
São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1397 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Defensor Público-Geral, o Senhor Alberto Pessoa Bastos, 
solicitando-lhe que seja realizada uma ação itinerante promovida pela 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA), no município 
de Bom Lugar – MA.

A referida ação itinerante visa garantir, principalmente aos que 
possuem insuficiência de recursos, assistência jurídica integral e gratui-
ta. Facilitando o acesso da comunidade à justiça e à cidadania.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 10 de março de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
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putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1398 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Defensor Público-Geral, o Senhor Alberto Pessoa Bastos, 
solicitando-lhe que seja realizada uma ação itinerante promovida pela 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA), no município 
de Paulo Ramos – MA.

A referida ação itinerante visa garantir, principalmente aos que 
possuem insuficiência de recursos, assistência jurídica integral e gratui-
ta. Facilitando o acesso da comunidade à justiça e à cidadania.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 10 de março de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1399 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor 
Flávio Dino, ao Secretário de Segurança Pública do Estado (SSP/MA), 
o Senhor Leonardo do Nascimento Diniz e ao Comandante Geral da Po-
lícia Militar, o Cel. Pedro Ribeiro, solicitando-lhes que a 2ª Companhia 
de Polícia Militar, localizada no bairro Cidade Nova em Timon/MA, 
seja transformada em uma Companhia Independente.

Atualmente, a 2ª Cia está vinculada ao 11º Batalhão da Polícia 
Militar. Assim, a sua transformação em Companhia Independente visa 
assegurar sua autonomia própria, garantindo mais segurança e agilidade 
nas ocorrências que precisem atuar.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 10 de março de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1400 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de pavimenta-

ção asfáltica na Rua 04, n° 01, Loteamento Eldorado, Araçagy, São José 
de Ribamar, CEP 65110-000.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1401/2022

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 Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa 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 1402/2022

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 Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, 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 1403/2022

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 Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                  QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2022 15
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 1404/2022

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 Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, 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 
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 1405/2022

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 Itapecuru Mirim, Senhor Bene-
dito de Jesus Nascimento Neto, 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 1406/2022

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 Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, 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 1407/2022

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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva 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 1408/2022

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 Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, a adoção de política pú-
blica 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.
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INDICAÇÃO Nº 1409/2022

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 Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, 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 1410/2022

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 Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, 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 1411/2022

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 Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, 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 1412/2022

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 Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, 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 1413/2022

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 Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, 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 1414/2022

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 Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, 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 1415/2022

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 João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, 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 1416/2022

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 Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, 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 1417/2022

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 Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo 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 1418/2022

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 Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, 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 1419/2022

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 Itaipava do Grajaú, Senhor Jo-
valdo Cardoso Oliveira Júnior, 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 1420/2022

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 encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, 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 1421/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, 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 
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 1422/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, 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 1423/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, 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 1424/2022

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 Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, 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 1425/2022

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 Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1426/2022

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 Matinha, Senhora Linielda 
Nunes 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 1427/2022

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 Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, 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 1428/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, 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 1429/2022

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 Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, 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 1430/2022

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 Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, 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 1431/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade 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 1432/2022

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 Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota 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 1433/2022

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 Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, 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 1434/2022

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 Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, 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 1435/2022

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 Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira 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 1436/2022

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 Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, 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.
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INDICAÇÃO Nº 1437/2022

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 Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro 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 1438/2022

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 Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, 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 
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 1439/2022

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 Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, 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 
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 1440/2022

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 Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, 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 1441/2022

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 Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, 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 1442/2022

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 Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, 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 
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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 1443/2022

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 Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, 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 1444/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, 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 1445/2022

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 Monção, Senhora Klautenes De-
line Oliveira Nussrala, 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 1446/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, 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 1447/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, 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 
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 1448/2022

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 encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, 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 1449/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, 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 1450/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, a adoção de política 
pública de proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspec-
tos, 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 1451/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, 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 1452/2022

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, sejam encami-
nhados ofícios ao  Excelentíssimo Governador do Estado do Mara-
nhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do 
Maranhão, Senhor Carlos Lula, solicitando verificar a possibilidade 
de formalizar parceria com o Município de Governador Newton Bello 
objetivando incluir no cronograma de obras e reparados do Governo do 
Estado do Maranhão o Hospital Municipal José Ramos situado naquele 
município. 

Pela depreciação natural a unidade hospitalar está em péssimo 
estado de conservação. As condições gerais do prédio são calamitosas, 
remanescendo, no entanto, especial atenção a precariedade das instala-
ções elétricas. 

A iniciativa é imprescindível para ofertar à população tratamento 
médico digno e de qualidade, motivo esse que justifica o 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 1453/2022

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, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
o senhor Flávio Dino de Castro e Costa e ao Presidente da Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB, o Se-
nhor Daniel Melo Soares Pinho de Carvalho solicitando a constru-
ção e devida sinalização de uma ondulação transversal nas proximi-
dades da rotatória da MA 203 sentido Raposa.

A população que reside e transita nas imediações da localidade 
tem sofrido, rotineiramente, com perda de familiares e amigos em virtu-
de de acidentes no trecho supramencionado. É sabido que o crescimen-
to da Região Metropolitana é intenso, desta feita, fazem-se necessárias 
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intervenções na organização do tráfego de automóveis com o fito de 
evitar fatalidades e assegurar segurança a motoristas e transeuntes.

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

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 1454/2022

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 Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, o Senhor Die-
go Galdino de Araújo, solicitando a revisão do protocolo de COVID 
implementado por meio da Portaria 114 de 23 de agosto de 2021 que 
determina a suspensão das aulas, por sete dias, a partir da constatação 
de infecção de apenas um aluno. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de fevereiro 

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 1455/2022

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 Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo 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 1456/2022

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 Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes 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 1457/2022

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 São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, 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 1458/2022

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 São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, 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 1459/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a Se-
nhora Edinalva Brandão Gonçalves, a adoção de política pública de 
proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusi-
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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 1460/2022

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 São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, 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 1461/2022

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 São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues 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 1462/2022

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 São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, 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 1463/2022

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 São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, a adoção de política pú-
blica 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 1464/2022

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 São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, 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.
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INDICAÇÃO Nº 1465/2022

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 São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, 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 1466/2022

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 São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso 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 1467/2022

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 Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, a adoção de política pú-
blica 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 1468/2022

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 Presidente Sarney, Senhora Valé-
ria Moreira Castro, 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 1469/2022

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 Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, 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 1470/2022

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 Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, 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 
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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 1471/2022

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 Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, 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 
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 1472/2022

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 Ribamar Fiquene, Senhora Coci-
flan Silva do Amarante, 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 1473/2022

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 Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, 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 1474/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, 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 1475/2022

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 Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, 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 1476/2022

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 encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto 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 1477/2022

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 Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, 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 1478/2022

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 Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, 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 1479/2022

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 Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, 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 
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 1480/2022

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 Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, 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 1481/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula 
Lobato, 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1482/2022

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 Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, 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 1483/2022

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 Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, 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 1484/2022

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 Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, 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 1485/2022

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 Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, 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 1486/2022

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 Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, 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 1487/2022

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 Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, 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 1488/2022

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 Santo Amaro do Maranhão, Se-
nhor Leandro Oliveira da Silva, 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 1489/2022

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 Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, 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 1490/2022

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 Santo Antônio dos Lopes, Se-
nhor Emanuel Lima de Oliveira, 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 1491/2022

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 Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, 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 1492/2022

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 Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, 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 1493/2022

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 Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, 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 1494/2022

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 Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, 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 
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 1495/2022

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 Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, 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 1496/2022

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 São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, 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 1497/2022

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 Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, 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 1498/2022

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 Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva 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 1499/2022

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 Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, 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 1500/2022

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 Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, 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 1501/2022

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 São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, 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 
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 1502/2022

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 São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, 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 1503/2022

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 São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, a adoção de política pú-
blica 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 1504/2022

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 Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, 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 1505/2022

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 São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, 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 
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 1506/2022

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 São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, 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 1507/2022

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, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, 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 1508/2022

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 São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, 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 
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 1509/2022

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 São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, 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 1510/2022

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 São João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de Araújo, 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 1511/2022

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 São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, 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 1512/2022

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 São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, 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 1513/2022

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 São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, a adoção de po-
lítica pública 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 1514/2022

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 São João dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, 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 1515/2022

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 Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, 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 1516/2022

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 Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, 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 1517/2022

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 Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, 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 1518/2022

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 Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva 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 1519/2022

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 Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, 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 1520/2022

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 Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, 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.
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INDICAÇÃO Nº 1521/2022

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 Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, 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 1522/2022

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 Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso 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 1523/2022

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 Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, 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 1524/2022

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 Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, 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 1525/2022

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 Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, 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 1526/2022

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 Vitória do Mearim, Senhor Rai-
mundo Nonato Everton Silva, 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 
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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 1527/2022

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 Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, 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 1528/2022

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 Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, 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 1529 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, e a Secretária 
de Estado de Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa Abdalla, 
solicitando a construção de um restaurante popular no município de 
Coelho Neto - MA.

A presente solicitação visa atender e ampliar a oferta de alimen-
tação adequada para as famílias desse município. Tal indicação visa 

também a efetivação e políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”, em São Luís, 14 de março de 2022. - Glalbert Cutrim - De-
putado Estadual - 1º Vice- Presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1530/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente 
indicação seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO 
DE SÃO LUÍS, EDUARDO BRAIDE, SOLICITANDO QUE 
ENVIE À CÂMARA DE VEREADORES NOVO PROJETO DE 
LEI ATUALIZA OS VENCIMENTOS, PROVENTOS E PENSÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE SÃO LUÍS DE 
MODO A INCLUIR OS PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR 
NA RESPECTIVA PROPOSTA. 

A presente indicação tem como objetivo que haja a concessão do 
reajuste de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional 
para todos os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica 
(PSPN) de São Luís, inclusive, para os professores de nível superior 
que não foram contemplados pelo projeto. O reajuste de 33,24% no piso 
salarial deve incidir no vencimento de todos os professores que compõe 
o magistério, sem qualquer distinção entre professores de nível médio 
ou superior, ou seja, a Lei Federal 11.738/2008 trata da implementação 
do Piso Salarial do Magistério estabelece a menor remuneração que 
deve ser paga aos professores e não desconsidera os outros níveis e 
jornadas de trabalho. 

Nesse sentido, a concessão de reajuste previsto no projeto 
enviado à Câmara de Vereadores de São Luís contempla somente os 
professores de nível médio alcançará somente 118 professores com 
jornada de 24 horas e 31 professores com jornada de 40 horas, 
além de provocar um achatamento na tabela, que mantêm desde 
2008 uma diferença de aproximadamente 65% entre os níveis, e uma 
desestruturação da carreira do ponto de vista da valorização. Diante 
disso, a presente proposição busca incluir todos os professores, seja de 
nível médio ou superior na proposta de atualização de vencimentos de 
acordo com a tabela a seguir:

O papel dos professores é o pilar principal na construção da 
sociedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas 
as profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência 
na formação das crianças. Diante disso, solicita-se a aprovação da 
presente proposição.
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Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 

categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de março 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Atenção, Senhor Presidente, Deputados, imprensa, 
internautas, o que eu vim falar na manhã de hoje não é grave, é gravíssimo, 
eu tenho batido nessa tecla e eu pergunto: só vão fazer alguma coisa 
quando assassinarem um deputado? Só quando assassinarem um 
deputado vão fazer alguma coisa? Na semana passada, um empresário 
em Bacabal foi sequestrado e assassinado, nessa semana entraram na 
casa de um empresário, levaram setenta e seis mil reais, humilhação para 
a família e ninguém faz nada. O cidadão vendendo a moto, foi devolver 
a moto, foi entregar a moto e aí assassinado, desde domingo sumiu da 
sua residência, desapareceu da sua residência um dentista e hoje aparece 
morto, assassinado? Quatro casos rapidamente que eu estou relatando 
aqui, em menos de 15 dias, e aí eu pergunto às senhoras e aos senhores: 
vai esperar acontecer alguma coisa com o Secretário de Governo? 
Aconteceu alguma coisa com um Deputado Estadual? Porque ninguém 
está fazendo nada, senhoras e senhores, olhe o alerta que eu estou 
fazendo, o Maranhão não é terra de pistoleiro, não é terra de jagunço, 
a população anda sobressaltada. Antes, pequenos roubos, pequenos 
furtos, pequenos delitos, subiu para grandes furtos, roubos, delitos e 
agora execuções? Assassinatos? Sequestros seguidos de assassinatos? 
Isso não é grave, é gravíssimo, a população anda sobressaltada, é o 
quarto caso em menos de quinze dias, estão sequestrando as pessoas e 
as pessoas estão aparecendo assassinadas, mortas logo depois de dois 
três dias depois, Governador Flávio Dino, trate a segurança pública 
com seriedade, trate a segurança pública com responsabilidade. Se V. 
Ex.ª não precisa de segurança pública porque V. Ex.ª tem mais de 30 
policiais, se V. Ex.ª não precisa de segurança pública porque V. Ex.ª 
só anda de avião, gastou quase 40 milhões de reais com aluguel de 
aeronaves, em 2021, a população precisa de segurança, a população do 
Maranhão não quer segurança na propaganda, a população do Maranhão 
não quer segurança na hora do Jornal Nacional, na hora do Fantástico, 
quando aparece a propaganda do governo. A população quer segurança 
de verdade. Há 15 dias, assassinaram o sargento da reserva, trabalhador 
da Assembleia Legislativa. No final do ano passado, assassinaram o 
subtenente que trabalhava na Assembleia Legislativa. Assassinaram o 
tenente-coronel na porta de casa. Levaram o carro de uma deputada 
estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E eu 
pergunto: só vão fazer alguma coisa quando atentarem contra a vida de 
um secretário de Estado? Só vão fazer alguma coisa quando atentarem 
contra a vida de um deputado? Caos na segurança pública do estado do 
Maranhão. Caos! Faltam 17 dias para o Maranhão se livrar desse desastre 
chamado Flávio Dino, que vai deixar de legado para a sociedade, para 
a população, para o Maranhão, o caos na segurança pública. Anunciou 
a mudança, disse que seria a mudança. Enganador de almas, enganou 
as almas do estado do Maranhão e agora sai do governo com o caos 
na segurança pública. O que dizer para a família do dentista? Me dê 
um minuto, Senhor Presidente, por favor. O que dizer para a família 
do dentista que foi encontrado hoje na estrada do Gapara? O que dizer 
para a família do dentista? Qual o consolo? Qual a informação que vai 
passar? O que se vai dizer? Vai falar a verdade, que temos um caos na 

segurança pública? Uma irresponsabilidade na segurança pública? Uma 
propaganda mentirosa na segurança pública? A população do Maranhão 
não quer segurança da propaganda, segurança de mentira, a população 
quer segurança pública de verdade. Os nossos pêsames...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Mais um minuto...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
finalizar. Os nossos pêsames, condolências à família do dentista. 
Solicito à Mesa que conceda um Minuto de Silêncio, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Dr. Yglésio, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão 
do orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Quero começar 
agradecendo a todos pelas mensagens de apoio, nos últimos dias, que 
nós tivemos em relação a nossa presidência no Moto Club que teve um 
resultado que nos deixou triste ao final, mas mostrando uma evolução 
grande do time por conta do trabalho sério. Nas últimas semanas, nós 
enfrentamos dois times de série B e, mesmo assim, jogamos de igual 
para igual. Fiz uma aposta com o Sérgio Frota, perdemos no finalzinho, 
mas está aqui cumprida a aposta como deve ser, como a gente dever ter 
palavra na vida. Não está cumprida pela metade, não. Subo à tribuna 
para trazer dois problemas em municípios do Maranhão. O primeiro 
precisa ser enfrentado pela SINFRA. Qual o problema? A pavimentação 
urgente da MA-006 na altura do bairro da Rodagem até a ponte do 
rio Liconde, em Cururupu, região do litoral ocidental maranhense. A 
estrada está completamente acabada e isso tem atrapalhado diretamente 
a mobilidade urbana, a circulação de mercadorias, o desenvolvimento 
econômico e, o pior de tudo, a qualidade de vida da população. Nós já 
estamos no cenário que nós estamos com o combustível passando de 
R$7,00. Imagina a pessoa ainda pagar manutenção de carro, problema 
de rodagem, quebrar uma suspensão, um pneu, que aumentou também. 
Então o pobre está sofrendo no lombo como nunca sofreu nos últimos 
anos no país. A gente entende que isso é uma conjuntura que veio da 
pandemia de dois anos duros e agora um louco, psicótico dentro da 
Rússia tenta desestabilizar mercados globais para manter influência 
geopolítica na região. Mas quem sofre, claro, são os mais pobres. Há 
um aumento da pobreza, da desigualdade e de tudo que a gente sabe 
que acompanham as grandes crises. Nessa estrada tem um tráfego de 
caminhão pesado no Porto Pindobal. Daí a gente já vê, Deputado Hélio, 
um impacto severo na economia. As pessoas têm dificuldade de escoar a 
produção. As pessoas pagam fretes mais caros. As pessoas empobrecem. 
A não movimentação causa inúmeros problemas sociais e isso é muito 
claro. Então a gente pede que, nessa saída do Secretário Clayton 
Noleto, ele olhe, start uma ordem de serviço para a pavimentação 
desse trecho da MA. Aproveito aqui para mandar um abraço para o 
vereador Daniel, que foi quem nos trouxe essa solicitação, vereador 
atuante de Cururupu. O segundo ponto é o problema que a gente já vem 
enfrentando há vários dias em São João dos Patos. Nós continuamos 
sem conseguir realizar obras no município. O Estado - eu não sei o 
que está acontecendo - não se impõe como estado para realizar a obra. 
Tem um prefeito que tem problemas seríssimos, emocionais. Porque 
só a questão emocional, deputado Hélio, pode explicar um homem 
com o ego ferido, com problemas sérios de ego não deixar fazer uma 
obra que beneficia centenas, talvez milhares de pessoas numa cidade, 
porque foi indicada com uma emenda de um deputado, que até outro 
tempo não fazia nem oposição a ele, que para mim é indiferente, como 
indiferente qualquer outro prefeito. Eu não tenho problema nenhum 
com ninguém pessoal. Quando eu subo aqui na tribuna para falar, eu 
trato de questões políticas, questões relacionadas à população. Eu não 
tenho nenhum tipo de problema pessoal comigo. Soube que vive me 
esculhambando na cidade, que, quando eu chegar lá, ele vai me dar uma 
corça. Eu quero ver, porque agora, em março, no final de março para o 
começo de abril, eu vou fazer visita no município. Eu quero ver ele lá 
me dar uma corça. Porque do jeito que ele é homem, eu sou duas vezes 
homem. Então absurda essa situação em São João dos Patos. A gente 
espera que a Secid se posicione. Estou conversando o tempo todo com 
o Secretário Márcio Jerry. Ele tem prometido tomar providências. Eu 
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estou esperando que tome providências, porque eu confio no Secretário 
Márcio Jerry. Eu confio no comando do Governador Flávio Dino, que 
disse que ia executar a obra, então nós estamos esperando. Eu não 
acredito que o Governo do Estado vá aceitar ser desmoralizado por um 
tipo de prefeito como esse. Quando foi em Coroatá, lá na época, que a 
gente sabe quem era prefeito, de fato, lá nosso amigo Ricardo Murad, 
fizeram a obra na marra. Colocaram reforço policial e fizeram a obra 
porque Estado é assim, Estado tem que fazer obra e mostrar sua força. 
Estado não pode se submeter a desmandos de um tiranete dentro do 
município, tiranete este que vai ser logo, logo retirado pela população 
e não vai ser nem candidato a reeleição. Então, lamentavelmente, estas 
coisas acontecem e, assim, a gente precisa fazer uma notícia positiva 
também em relação ao que está vindo em termos de tributação de 
ICMS de combustível. A gente já defendia isso aqui nessa tribuna há 
meses que fosse adotado o modelo americano de tributação... ,ou seja, 
tributação fixa. Os Estados Unidos se paga 14 centavos de dólar por 
litro de combustível. No Brasil, não, a gente tem sociedade com o 
combustível. Você paga 6,00, o ICMS é de 1,80, não tem sentido isso, 
tem que ter tarifa fixa para que a gente iniba essas flutuações excessivas 
de combustível. Então, graça a Deus que uma ideia que também 
somos defensores, ela ganhou proporção, está sendo aprovado, já foi 
inclusive sancionado pelo Bolsonaro que alguma coisa de boa na vida 
ele tinha que fazer nesses últimos dias, porque, realmente, estava bem 
complicado. Então precisa ser também tomado uma posição em relação 
à Petrobras para que a gente garanta estabilidade dos combustíveis. 
Imagina a pessoa que coloca hoje 7,00 reais na moto está levando 1 litro 
de combustível para casa, é de cortar o coração com as pessoas mais 
pobres do Maranhão. Então nós nos solidarizamos com essas pessoas 
que sofrem com esses aumentos absurdos, por conta de uma economia 
que ainda não foi lamentavelmente ajustada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Foi nessa prorrogação que o Sampaio ganhou. Mais 
um minuto.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Mas eles ficaram 
sete. Eu só estou no dois. A gente tinha vencido nos dois. Então, o que 
acontece? Em relação ao município, o prefeito de São Luís, o Eduardo 
Braide, apresentou um resultado na semana passada, um alto elogio 
que precisa ser esclarecido. Ele disse, ah viramos CAPAG - A, que é 
nota de capacidade de pagamento, éramos que CAPAG - C e viramos 
CAPAG - A. Precisa ser esclarecido. Não foi para uma gestão tributária 
maravilhosa que foi feito, não. Aumentou 34% o repasse do FPM, 
aumentou mais de 30% recursos do Fundeb, ou seja, inundaram os 
cofres do município com novos recursos. Ao passo que o investimento 
na cidade foi o menor nos últimos três anos. Ou seja, fez caixa. Fez 
caixa apenas inibiu aumentos para servidores. Inibiu obras públicas e 
guardou dinheiro e está aí com dinheiro em caixa, uma capacidade de 
pagamento, claro, normal, essa é a receita. O difícil mesmo é fazer a 
cidade evoluir, aumentar arrecadação com desenvolvimento e daí sim 
executar obras que cheguem às pessoas e melhore a qualidade de vida. 
Fazer melhoria de caixa com inflação que aumenta a quantidade de 
tributos é muito fácil. O difícil é fazer o que a gente fez ali no Moto 
Club, pegar um time zerado de receita e hoje em dia ele está em um 
caminho de prosperidade. É isso que temos para hoje. Nosso muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Roberto Costa, por cinco 
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa. Senhor 
Presidente, eu venho tratar hoje de um assunto que, na cidade de Bacabal, 
tem se repercutido muito. Nós temos dois conjuntos habitacionais 
importantes do Minha Casa Minha Vida. O mais antigo é o Terra do 
Sol e o mais novo é o José Lisboa. Esses conjuntos foram construídos 
na cidade exatamente em função do deficit habitacional de moradia 
que é muito grande. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas 
que não têm casa própria e têm muita dificuldade, inclusive, de pagar 
o aluguel, mas um dos problemas que nós temos na cidade em relação 

a esses conjuntos é exatamente essa situação desses dois residenciais 
que foram construídos para minimizar o sofrimento daquela população 
que não tem moradia, que vive do aluguel, que vive morando em casa 
de parente, que vive dividindo casa com amigos, porque não consegue 
ter acesso à casa própria. E para mim, um dos maiores absurdos que 
acontecem na cidade, principalmente nesses conjuntos, é que esses dois 
conjuntos, o Terra do Sol, que é um conjunto habitacional de quase 
2.500 casas, é uma cidade, mas você chega ao Terra do Sol e cerca de 
30% ainda das casas estão vazias, não têm ocupação, não têm ninguém 
morando nelas. Você vai ao José Lisboa, que é mais novo, você encontra 
também cerca de 30%, 40% das casas fechadas, porque as pessoas que 
conseguiram essa casa não moram e, por algum motivo, por alguma 
situação, criou-se um conjunto na verdade de aluguel para as pessoas, 
e o objetivo do Minha Casa Minha Vida não era isso. Você encontra 
pessoas no Terra do Sol que têm cinco, seis, sete casas e que botam 
para alugar para a população. Você vai hoje também ao José Lisboa 
e acontece a mesma coisa: casas para alugar e casas fechadas. É um 
completo absurdo, porque esses conjuntos foram feitos para dar direito 
a quem não tem casa própria ter direito a sua casa própria, só que está 
sendo desvirtuado. Então, o que nós estamos pedindo, inclusive à Caixa 
Econômica Federal, eu estou entrando com um requerimento aqui na 
Assembleia para pedir à Caixa Econômica Federal fazer o levantamento 
hoje desses dois conjuntos para levantar o número de casas que estão 
desocupadas, fazer uma fiscalização e saber quem tem duas, três, cinco, 
dez casas lá que está botando para alugar, para refazer esse modelo e 
dar depois, desse levantamento, casa para quem não tem casa na cidade 
de Bacabal. Porque nós não podemos admitir que essas casas que 
foram construídas com recursos públicos, que o objetivo é de atender 
uma parcela importante da população que sofre hoje com a falta de 
moradia, que vive hoje num aperto dramático de pagar um aluguel, que 
vive morando duas, três, quatro famílias, às vezes, numa casa onde só 
comporta uma e nós termos centenas de casas que não são ocupadas, 
que vivem fechadas e servem hoje, na verdade, de ganho de dinheiro 
para alguns sabidões que terminam adquirindo essas casas e botando 
para alugar de forma ilegal. Por isso nós estamos entrando com esse 
requerimento para solicitar à Caixa Econômica essa fiscalização, este 
levantamento para definir quais são as casas que estão desocupadas que 
estão servindo para ganho financeiro através do aluguel, para atender à 
população da cidade que não tem casa, porque nós não podemos admitir. 
Já vivemos num momento no país com muita dificuldade econômica, 
onde as famílias perderam a renda, onde os pais de família perderam o 
seu emprego, as pessoas têm dificuldade hoje de pagar a sua energia, 
tem dificuldade de pagar, Senhor Presidente, o gás...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Um minuto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado. Tem 
dificuldade, hoje, de pagar aluguel, enquanto isso nós temos centenas 
de casas fechadas sem atender a nossa população. Por isso nós estamos 
fazendo esta denúncia e solicitando à Caixa Econômica para fiscalizar 
todas as casas do conjunto Terra do Sol e do conjunto José Lisboa, para 
que as casas fechadas possam ser distribuídas para quem de direito, 
àquelas pessoas, àquelas famílias que não têm casa e que vivem de 
aluguel. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente presente à Mesa, decano desta Casa, 
Deputado César Pires, senhores Secretários desta manhã, também 
colegas Deputados e Deputadas, quase todos presentes em sessão 
plenária, imprensa, galeria, sociedade maranhense. Senhor Presidente, 
ocupo essa tribuna, nessa manhã, apenas para testificar um fato que 
vi, que vivenciei ontem na inauguração de uma maternidade em Santa 
Inês, no Hospital Tomás de Aquino, Hospital Macrorregional de 
Santa Inês e do Vale do Pindaré. O Governador Flávio Dino decidiu 
acrescentar aquele hospital, que um hospital geral de atendimento, uma 
maternidade, uma unidade materno infantil de grande importância para 
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Santa Inês e para todos os municípios do Vale do Pindaré. O que me 
chama atenção nessa inauguração, o que me chamou atenção, ontem, 
enquanto membro da Comissão de Saúde que estive lá, Deputado 
Arnaldo Melo, foram exatamente duas coisas: primeiro, 10 leitos de 
UTI neonatal que naquela região não existia se algum recém-nascido 
passar e tivesse algum problema ou antes ou durante o parto, logo 
depois do parto ou logo depois do parto, teria que vir para São Luís do 
Maranhão, com todos os riscos e tempo que se perde nessas questões, 
hoje, desde ontem, o Governador Flávio Dino, o seu Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, inauguraram ali essa UTI, dez 
leitos de UTI Neonatal, grande importância para a cidade de Santa 
Inês e para as cidades do Vale ali do Pindaré. A segunda coisa que 
me chamou atenção foi a maternidade, 20 leitos maternos, pré-partos, 
parto, pós-parto, mas me chamou atenção a maneira humanizada que 
essa maternidade foi concebida, construída e entregue para cumprir a 
sua função social, construída, equipada e entregue para cumprir a sua 
função social, a sala de parto tem ali inclusive uma banheira com água 
quente, porque nós sabemos que a temperatura, trinta e sete, trinta e sete 
meio graus centígrados faz com haja um relaxamento da musculatura 
pélvica e de toda musculatura do corpo e há uma facilitação no trabalho 
de parto, isso é comprovado cientificamente. Então, essa maneira 
humanizada que o Estado do Maranhão está vendo a saúde, em especial 
as maternidades não se tem outra, me parece que Timon também tem 
uma maternidade humanizada, mas a primeira que vi foi em Santa 
Inês, inclusive não estamos como médicos, acostumados a ver nem na 
iniciativa privada, nos hospitais da iniciativa privada, estamos vendo 
hoje no público, o público, o setor público, a saúde pública oferecendo 
esse serviço à população, especialmente à população mais carente, 
em especial uma valorização da mulher, portanto, daquela mulher que 
está gestante e que está ali para ter o seu bebê. Eu quero parabenizar o 
Governador Flávio Dino, o Vice-Governador Brandão, o Secretário de 
Saúde, Carlos Lula, por esse entendimento de que realmente a mulher 
precisa ser valorizada, principalmente aquela mulher que está grávida 
próximo ou ao parto ou durante o trabalho de parto. Fiquei muito feliz 
em saber que nós podemos no Estado do Maranhão contar no setor 
público com esse tipo de atendimento. Portanto, eu quero parabenizar 
as mulheres ali grávidas, puérperas, ali de Santa Inês e da região do Vale 
do Pindaré. Obrigado, Governador Flávio Dino, obrigado Dr. Carlos 
Lula, por mais esse serviço, um minuto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Um minuto ao campeão do Vale do Tocantins. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Antes da 
inauguração da ala materno-infantil do hospital Tomás de Aquiles, 
em Santa Inês, estivemos visitando o Iema, um grande prédio térreo, 
um grande terreno, terminada a construção nos últimos detalhes 
de urbanização ao redor do prédio, uma escola, um Iema. Deputado 
Arnaldo Melo, o que me chamou atenção é que é um Iema bilíngue que 
está ali sendo colocado à disposição do povo de Santa Inês, do povo 
daquela região. Uma escola de tempo integral e importante, bilíngue, 
dando oportunidade às pessoas, aos filhos do homem e da mulher 
humilde do Maranhão de aprender mais uma língua e assim fazer a 
diferença na sua vida.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Mais um minuto para V. Ex.ª. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, 
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu estava vendo no Fantástico, essa 
semana, a importância de você falar mais uma língua, especialmente 
inglês, para o seu desenvolvimento profissional, e isso o Estado do 
Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, do Governador Flávio 
Dino, do Vice-Governador Brandão, está dando essa oportunidade 
aos nossos filhos, aos filhos mais humildes do Maranhão. Portanto, eu 
queria apenas fazer esse registro aqui e dizer que estamos evoluindo na 
educação, estamos evoluindo na saúde e temos a certeza de que essa 
evolução continuará a partir do dia 31 de março, quando o Governador 
Brandão, então governador, assumir o governo do Estado do Maranhão. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Professor Marco Aurélio, cinco minutos, sem apartes, 
no Pequeno Expediente. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, 
deputadas, povo do Maranhão. Eu venho, nesta manhã, com muita 
alegria, destacar as conquistas da nossa universidade Uemasul e 
destacar uma celebração que ocorrera amanhã, em Imperatriz, no Centro 
de Convenções, que mostra como foram importantes todas as lutas 
por essa universidade. Querida amiga Brenda Herênio, você conhece 
muito bem todos os passos da Uemasul, o sonho da nossa região, de 
emancipação institucional, de uma autonomia de investimentos. E 
essa luta travada por toda a comunidade acadêmica e todo nosso povo 
teve um ponto decisivo que foi o Governador Flávio Dino acolher 
esse pleito, e a universidade se fez. Aqui, nesta Casa, defendemos 
arduamente, fui relator do projeto de lei que a criou e os passos 
seguintes desses mais de cinco anos mostraram que essa causa valeu a 
pena, pois hoje o Campus de Estreito é uma realidade, já vai para mais 
de 300 alunos com este vestibular, o curso de Direito, em Açailândia, 
é uma realidade e já está tendo oferta agora nesse vestibular. Destaco 
o curso de Medicina, em Imperatriz, que já tem várias turmas e cada 
vez mais traz essa qualificação profissional na área médica, na nossa 
cidade. Os investimentos no Centro de Ciências Agrárias, um prédio 
que custou ao Estado quase 20 milhões de reais, o novo campus da 
Uemasul, ali no centro, que era o prédio da Fama Pitágoras e agora é 
da Uemasul, é patrimônio do povo do Maranhão, os investimentos em 
Açailândia e agora, nesse momento, algo muito importante, que é o 
Projeto Caminhos do Sertão. O Caminho do Sertão vai levar polos de 
formação de professores para quatro municípios da região. Cada um 
com oferta de 200 vagas, já para este vestibular que está em andamento. 
Itinga terá 200 vagas; Vila Nova dos Martírios, 200 vagas; Porto Franco, 
200 vagas; Amarante, 200 vagas. E isso traz o montante de mais de 
mil novas vagas, que não tinham quando não era Uemasul e agora tem 
quando é Uemasul. Não é algo pequeno, não é algo simples. É fruto de 
uma construção coletiva diária, de uma determinação do Governo do 
Estado, de todo o apoio da comunidade acadêmica, da reitoria atual e 
da reitoria anterior, de todos que contribuíram. E me orgulho em fazer 
parte dessa luta. Mais de mil estudantes que não teriam, provavelmente, 
o acesso ao ensino superior, agora, terão com esse projeto fantástico. 
E exatamente com esse mote: “A Uemasul abrindo cada vez mais as 
suas portas; mais de mil motivos para celebrar”, que amanhã teremos 
um grande ato em Imperatriz, no Centro de Convenções, nesta quarta-
feira. E esta celebração traz vários momentos: desde a posse da nova 
reitoria; o Governador Flávio Dino receberá o título de Doctor Honoris 
Causa, aprovado pelo Conselho Universitário da Uemasul. E vamos 
todos celebrar essa conquista que é nossa, é patrimônio do povo, a 
universidade do povo. A Universidade que abre as portas para cada vez 
mais atender e acolher o filho daquele que sonha, que luta e que, às 
vezes, não teria uma oportunidade, mas agora tem. Eu faço questão, 
Presidente, de parabenizar por toda essa construção. Dentro de poucos 
dias, o Governador Flávio Dino encerra seu mandato. Vai partir para 
uma outra jornada política. O Vice-Governador Brandão continuará 
esse trabalho. Os nossos cargos passam, mas o nosso legado fica. E esse 
trabalho da Uemasul, com tantas obras que foram feitas para nossas 
regiões, estrada, asfalto, praças, hospital, com tantas obras importantes, 
relevantes, cada uma com o seu significado e seu alcance social. Mas 
uma delas, de modo muito especial, fala para o presente e fala para 
o futuro. Essa conquista é a Uemasul, a universidade do povo da 
Região Tocantina. Viva a Uemasul! Celebramos com muita alegria as 
conquistas, os avanços, preparando para novos passos e que contarão 
sempre com o nosso apoio. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, a senhora Deputada Helena Duailibe, 
por cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE 
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos! Presidente em 
exercício Deputado César, colegas deputados, imprensa, funcionários 
desta Casa. Neste final de semana, mais precisamente no domingo, nós 
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tivemos uma grande perda na cardiologia não só estadual, brasileira, 
como mundial. Morreu o maranhense de Pedreiras, José Eduardo 
Moraes Rego Souza. José Eduardo Moraes Rego Souza, aos 88 anos, 
deixa-nos grandes marcas na cardiologia. Nasceu no Município de 
Pedreiras e nós temos que ter muito orgulho desse maranhense que foi 
reconhecido e homenageado não só no Brasil, mas internacionalmente. 
Formou-se pela Universidade Federal de Pernambuco. Fez doutorado 
em cardiologia pela Universidade de São Paulo. Foi diretor do centro 
de intervenções de doenças estruturais do coração do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia e teve uma grande contribuição à Medicina. 
Tantos como eu precisaram colocar um stent e quem foi o criador do 
stent revertido, que tem o intuito de impedir a obstrução da artéria foi 
Dr. Eduardo Moraes Rego. Todos os maranhenses da minha época 
viveram essa década de 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, todos que 
precisavam de algum atendimento de cardiologia, em São Paulo, 
passaram pelas mãos Dr. Eduardo Moraes Rego. Ele se orgulhava de 
atender o maranhense, ele se orgulhava de dizer que era de Pedreiras e 
foi com essa sua simplicidade, com essa sua humildade que morreu no 
domingo, aos 88 anos, deixando este grande legado na cardiologia não 
só do Brasil, mas mundial. Por isso, nós temos que realmente lamentar 
a perda deste grande maranhense que deixou a sua terra, mas foi brilhar 
em São Paulo e não esqueceu da sua gente. Eu também queria aqui 
aproveitar este momento para parabenizar o meu colega Dr. Yglésio, 
porque Yglésio que ninguém acreditava nem eu quando se colocou à 
frente do Moto que ele iria renascer o Moto, fez com que sábado muitos 
maranhenses pudessem voltar àquela rivalidade entre Moto e Sampaio. 
Não importa o resultado, Yglésio, importa o que V. Ex.ª fez. O motense 
estava revestido de orgulho, vestindo a camisa do Moto e disputando 
com o Sampaio. Eu espero agora que o Maranhão Atlético Clube volte 
para a primeira divisão, e eu irei contribuir também, se for preciso, para 
que o MAC, junto com o Moto e o Sampaio, volte a fazer a alegria que 
se via no brilho dos olhos das pessoas nessa disputa da partida entre 
Moto e Sampaio no sábado. Então, eu quero parabenizá-lo, porque V. 
Ex.ª está à frente de um grande trabalho. O esporte é uma coisa muito 
sadia. Eu nasci e cresci, ouvindo no radinho o esporte, porque o meu 
pai, Nicolau Duailibe Neto, era o símbolo do Maranhão Atlético Clube, 
e é por isso que eu sei o que estavam sentindo os torcedores do Moto 
e do Sampaio no sábado passado. Por isso, a gente tem que dar os 
parabéns quando as coisas são bem-feitas. Parabéns, meu colega. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado, Dra. 
Helena.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputada Thaiza Hortegal, cinco minutos, sem 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL 
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todos. Presidente, deputados, 
jornalistas, todos que assistem à TV e ouvem a Rádio Assembleia, com 
muita felicidade, hoje, eu subo a tribuna para falar sobre um assunto que 
beneficiará não só Pinheiro, mas toda a Baixada. Não poderia deixar 
de mencionar esse grande ato, esse grande feito que foi realizado, no 
último sábado, dia 12, que foi o lançamento da construção do Hospital 
Aldenora Bello na cidade de Pinheiro. Todo no formato pelo Antônio 
Dino, que ali se prontificou a atender não só Pinheiro, não só a Baixada, 
mas todas as cidades vizinhas. Isso é um grande marco histórico porque 
nós, que militamos na saúde, sabemos o quão difícil é conseguir leito. 
Nós sabemos o quanto é difícil conduzir um paciente oncológico para 
a capital para que possa realmente fazer o tratamento fora as sessões de 
quimioterapia, radioterapia, que o paciente fica muito mais debilitado 
para enfrentar o transporte de volta. Então, foi um marco de grande 
felicidade, acho que de uma forma de um sonho que já era sonhado 
há muito tempo. Parabenizar e falar que ali, ouvindo o Presidente da 
Fundação Antônio Dino, ele explicou toda a estrutura do hospital, 
um terreno de 13 mil metros com cinco mil de área construída, que 
vai contar com a estrutura de 51 leitos com o serviço de SPA, com 
o serviço de quimioterapia. Vão ter seis consultórios. Vai ter UTI, 
diversas especialidades trabalhando no hospital, então realmente é um 
marco muito grande, é uma felicidade extrema, porque nós, Deputado 

Yglésio, V. Exa. que é médico que acompanha sabe o tanto que é difícil 
a gente trabalhar com essa área onde se trata de pacientes oncológicos, 
que estão na verdade necessitados, debilitados, enfraquecidos. Então 
V. Exa. também, como médico e conhecedor da causa, sabe da 
importância daquela região, porque V.Exa. trabalhou lá, para a gente 
conduzir esses pacientes oncológicos. E parabenizar aqui a bancada 
federal, que disponibilizou, junto com o Senador Weverton e Eliziane 
Gama, foi encabeçado pelo Governador Weverton. Deus tocou no 
coração da bancada federal para que pudessem realmente destinar 
esse recurso de vinte e cinco milhões para a construção desse hospital. 
Agradecer ao Prefeito Luciano e a todos os vereadores da Câmara 
de Pinheiro por ter doado esse terreno para essa construção. Um ato 
nobre, um ato justo e que servirá para muitas famílias que irão acabar 
se beneficiando. Dizer que eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz, 
porque não se trata de lados, não se trata de partidos, mas se trata de 
um bem-estar de uma população. Se trata realmente da atenção de 
todos nós, da responsabilidade de nós que somos representantes do 
povo. E eu ali estive representando o Legislativo, ao lado do Deputado 
Federal João Marcelo, ao lado do Deputado Federal Hildo Rocha. E 
a gente realmente, junto com o prefeito, celebrou e agradeceu muito, 
porque Deus age em tudo no momento certo. Naquele momento, no dia 
da votação, o Luciano estava presente em Brasília e aí se viabilizou, 
articulou, porque esse hospital iria para outra cidade, mas foi para 
Pinheiro. Então agradecer. Eu, como médica, como cidadã pinheirense, 
como representante daquele povo, me sinto muito orgulhosa de saber 
que é um marco histórico que se vai consolidar. A cápsula do tempo 
será aberta daqui a 70 anos e o nome vai estar lá para quem participou, 
para quem colaborou. E eu só tenho realmente muito a agradecer. E 
coloquei no meu discurso que eles podem contar comigo com o que 
eu puder fazer para que essa construção possa ser mais célere possível. 
Eu estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso. Acho que 
a gente pode mobilizar os colegas para que também ajudem, porque 
aqui vários têm apoiadores na Baixada, vários participam diariamente 
da política da Baixada, então nada mais justo do que podermos nos unir 
como a bancada fez e olhar para essa causa que é tão nobre e tão justa 
e anseia tanto e necessita aquela região. Então eu só tenho realmente 
que agradecer de verdade à bancada federal, ao prefeito, aos vereadores 
e, de forma especial, ao Senador Weverton Rocha, porque foi o cabeça 
dessa articulação, foi o cabeça realmente que mobilizou toda a bancada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Um minuto para Vossa Excelência, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL - Estou 
encerrando, Senhor Presidente. Ali viva o Maranhão, viva a Baixada, 
viva a querida Pinheiro, e só uma informação: durante a construção 
do hospital que será entregue dia 4 de setembro vai ter uma carreta 
para fazer a prevenção e o diagnóstico desses pacientes. Essa carreta 
percorrerá toda a Baixada para poder realmente a gente já fazer a busca 
ativa desses pacientes. Então, realmente, um ato que deve ser respeitado, 
deve ser celebrado porque é um marco histórico para Baixada, para 
Pinheiro e para a região próxima. Muito obrigada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Zito Rolim, por cinco minutos, sem aparte. 
O Deputado Fábio Braga, fica encerrado o Pequeno Expediente. 

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente em exercício, Deputado César Pires, Senhora 
Secretária Dra. Cleide, Senhoras e Senhores Deputados, servidores 
desta Casa e imprensa aqui presente. Venho a esta tribuna para falar da 
visita do Governador Flávio Dino à cidade de Codó, no último sábado. 
O Governador Flávio Dino com a sua comitiva onde se fez presente a 
Deputada Ana do Gás; o Deputado Adelmo Soares; Secretários; Marcos 
Grande, Presidente da Emserh; foram para entregar para o município de 
Codó várias ações, dentre elas, a principal foi a entrega da Policlínica 
de Codó e também a reinauguração de uma grande reforma da UPA, que 
nesta oportunidade completava 10 anos de existência. A UPA que tanto 
tem beneficiado a população de Codó e ali na região na área da saúde, 
claro, e que me orgulha muito por ter acontecido esta grande ação na 
nossa gestão quando Prefeito de Codó. Nós todos agradecemos por sua 
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visita porque sempre que o Governador Flávio Dino vai a Codó é para 
inaugurar ou fazer lançamentos de obras, lá também foi reinaugurada 
uma passarela sobre o rio Itapecuru que liga a cidade, o centro da cidade 
a Trizidela. Foi reinaugurada também uma escola histórica, o colégio 
Colares Moreira, e nós queremos agradecer tudo isto ao Governador 
Flávio Dino, ao nosso Vice-Governador Carlos Brandão que não 
pôde se fazer presente, pois estava cumprindo uma outra agenda, mas 
foi uma festa na cidade de Codó. E nós agradecemos muito e aqui 
queremos dizer que todas essas ações que o governador tem feito no 
nosso município foram para beneficiar o povo e dar melhor qualidade 
de vida. Um outro assunto que foi levantado aqui pelo nosso querido 
amigo Deputado Roberto Costa, eu quero aqui corroborar com a sua 
fala na questão destas casas do Programa Minha Casa Minha Vida. Este 
programa, Deputado Roberto, não é só em Codó, em acredito que em 
todas as cidades que tiveram oportunidade de executar aquela obra tão 
importante para as pessoas que não tinham uma moradia digna e muitas 
vezes não tinham, infelizmente, isso vem acontecendo. Em Codó, nós 
construímos três mil unidades habitacionais e mais de 10% destas casas 
estão fechadas, sem falar das alugadas de pessoas que adquiriram por 
um preço muito baixo, aproveitando a oportunidade, diante de pessoas 
não esclarecidas e, às vezes, por necessidade, se desfizeram de uma 
coisa que, há anos, eles buscavam ter. Então, isso é muito triste. Agora o 
problema, muitas vezes, eu até hoje sou procurado por pessoas que não 
têm casa e, se já foi difícil pagar aluguel, sempre foi difícil, hoje está 
pior ainda, as pessoas me procurando para que eu viabilize uma moradia, 
pois está fechada. Isso é triste na realidade do que vem acontecendo. 
Eu, simplesmente, digo que não tenho o que fazer como não tive como 
direcionar essas moradias para as pessoas, até porque eu conheço, no 
nosso município, as pessoas que realmente precisam de uma casa, 
mas o que acontece é que os critérios eram muito frágeis, a gente não 
podia interferir, porque nós sabemos e conhecemos pessoas que têm 
uma casa, mas não têm o registro dela, por conta disso, quando é feita 
a busca nos cartórios, não vai encontrar nenhum imóvel com aquela 
pessoa sendo a proprietária, o que fez com que as pessoas sorteadas, 
uma vez não tendo imóvel comprovado nos cartórios, tivesse o direito 
a receber. Então, é realmente um assunto interessante que temos que 
levar adiante porque é muito sério. Há pessoas que têm duas, três casas, 
e a maioria não tem nenhuma, e hoje está precisando dessa moradia. 
Então precisamos tomar essas providências. E o terceiro assunto, 
senhores e senhoras maranhenses, é que eu quero parabenizar a TV 
Mirante pelo seu aniversário. São 35 anos de prestação de serviços aos 
maranhenses, pois a TV Mirante está presente em quase 200 municípios 
levando informação, levando conhecimento, enfim, fazendo o bem 
para a população codoense com informações corretas, e isso é que é 
interessante para nós, maranhenses. Portanto, eu quero aqui parabenizar 
todos os servidores da TV Mirante e parabenizar a diretoria da Rádio 
Mirante e os maranhenses por terem esse veículo de informações no 
nosso município, esse veículo de comunicação que só tem orientado os 
maranhenses. Meu muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Fábio Braga, cinco minutos, sem apartes. 
O último orador. 

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Eu, 
hoje, desde a semana passada para já falar sobre esse assunto. Como 
semana passada não consegui falar, hoje estou retornando à tribuna para 
que se fale da questão da cidade de Humberto de Campos. E o que 
eu faço é um pedido simples: nós temos a BR-402, que chega até a 
cidade de Barreirinhas. E, em um determinado momento, você pegando 
a esquerda de quem vai a Barreirinhas, você, em 17km, tem a MA-311, 
que liga à cidade de Humberto de Campos. Algumas lideranças lá da 
cidade de Humberto de Campos vêm, há algum tempo, me pedindo, 
inclusive, a Gardênia, que foi ex-candidata lá na cidade Humberto 
de Campos, que tem raízes familiares lá e outras lideranças, para 
que eu sempre mantivesse esse discurso sobre a cidade de Humberto 
de Campos, que é o reparo, a sinalização, a recuperação horizontal 

e vertical da sinalização toda, que é a estrada que liga a cidade de 
Humberto de Campos. Humberto de Campos todo mundo conhece, 
já ouviu falar e quem não ouviu é dada a um nome de um grande 
escritor, um grande maranhense, Humberto de Campos, mas é a porta 
dos Lençóis Maranhenses também. Uma cidade que tem uma fauna 
e uma flora riquíssima, uma cidade que tem pontos turísticos muitos 
belos e deve ser a cidade que você, naquela região dos Lençóis, ter 
acesso. E também essa estrada é a porta de muitos negócios da cidade 
de Humberto de Campos. Sem essa estrada é muito difícil se chegar 
a Humberto de Campos. Mas essa estrada também tem uma ligação 
às cidades de Primeira Cruz, Santo Amaro, através de várias e várias 
localidades e povoados que fazem negócios com a cidade de Humberto 
de Campos. Tem a interligação de fazer a parte que é da produção local 
chegar a Humberto de Campos e de Humberto de Campos a São Luís, 
a Barreirinhas e a outras cidades da região. É muito importante que se 
entenda que o turismo é uma das fontes principais da cidade também que 
deve ser fomentado e deve ser criado e propiciado e sempre difundido. 
Humberto de Campos tem uma beleza extraordinária. E a gente entende 
que a cidade deve ser reorganizada para que se receba, além do turista, 
também as pessoas que vêm de comunidade vizinha e de cidade vizinha 
de Humberto de Campos. Por isso, também, eu quero que o Governador 
seja sensível. E, se não puder nesse governo do Governador Flávio 
Dino, já no governo que vai suceder, do nosso amigo e querido Carlos 
Brandão, se possa ter um restaurante popular na cidade de Humberto 
de Campos. O que vai fazer com que boa parte dessa comunidade 
em volta que precisa da cidade de Humberto de Campos tenha uma 
alimentação digna, barata e com um ponto fixo na cidade de Humberto 
de Campos. Estão sendo feitas algumas revitalizações lá. Estão sendo 
feitas novas estruturas lá na cidade de Humberto de Campos, fazendo 
com que a cidade seja embelezada e também tenha uma característica 
de uma cidade turística, como é Barreirinhas, Santo Amaro, que estão 
nessa mesma região. Eu entendo que difundir, alardear, criar novas 
fronteiras turísticas no estado do Maranhão passa necessariamente 
por uma boa infraestrutura nessas cidades, acessos fáceis, seguros, 
cidade confortável com riqueza do seu artesanato sendo vendido nos 
seus mercados, nos seus pontos comerciais, nas suas praças e acima 
de tudo essa riqueza do Maranhão sendo difundida para outros estados 
e mesmo para as cidades locais. Esse acesso pela MA-311 ele é tão 
pequeno, são 17km, a SINFRA ou qualquer outro órgão do governo 
do Estado pode fazer isso em curto prazo de tempo, melhora o acesso, 
torna seguro, melhora a questão do turismo local, do turismo de outras 
cidades que possam vir de outros estados e faz com que Santo Amaro, 
Primeira Cruz tenham também acesso por meio da cidade de Humberto 
de Campos. Fica aqui o meu pedido ao Secretário de Infraestrutura, 
Clayton Noleto, fica aqui o meu pedido ao futuro Governador Carlos 
Brandão. Fica aqui o meu agradecimento ao Governador atual, Flávio 
Dino, que já fez inúmeras obras na cidade de Humberto de Campos e na 
região para que a gente possa transformar essa região toda dos Lençóis 
Maranhenses num polo turístico, num polo de grandes atrações para o 
estado do Maranhão e para o nosso Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Encerrado o Pequeno Expediente. Eu peço um Minuto 
de Silêncio ao odontólogo Lauro Henrique, Diretor do SESC Turismo, 
pelo seu falecimento. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Requerimento à deliberação do Plenário: 
Requerimento de Nº 050/2022, de autoria do deputado José Inácio Lula. 
(lê). Em discussão. Em votação. Os que forem a favor permaneçam 
como estão. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento N.º 
042, de autoria do deputado Edson Araújo (lê). O deputado requerente 
está ausente. Fica, portanto, postergada para a sessão de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Uma 
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso. 
Se não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente, que possa me 
conceder o tempo 30 minutos, por gentileza.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Teria todo um prazer de fazer, mas a Deputada Mical 
Damasceno se inscreveu aqui, Deputado Wellington. O Secretário-
Geral da Mesa me passou, ela está inscrita, a Senhora Deputada Mical 
Damasceno.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - A deputada pediu e se ausentou por alguma razão. 
Tempo dos Partidos. Deputado Wellington do Curso, 30 minutos, com 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia e mais o Secretário de 
Educação Felipe Camarão, que está em casa convalescendo de covid, 
recuperando-se. Com certeza, ele está acompanhando a Assembleia 
Legislativa, o pronunciamento do Deputado Wellington, trazendo mais 
uma vez a denúncia que fizemos, na última quarta-feira, e que 
reforçamos na última quinta-feira. A partir daí, eu não fiz nenhum 
pronunciamento, nenhuma matéria eu publiquei, aguardando os 
desdobramentos na sexta, no sábado e no domingo, bem como também 
os ataques que eu tinha certeza de que eu iria sofrer na sexta, no sábado 
e no domingo. Passado o final de semana, ontem também não toquei no 
assunto. Trazemos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
na manhã de hoje, a grave denúncia dos supersalários pagos à direção 
do Sinproesemma do estado do Maranhão, salários que vão de R$ 14 
mil até R$ 34 mil. Na quarta-feira, quando eu fiz a denúncia, o Secretário 
Felipe Camarão foi para uma emissora de rádio apresentado pelo 
jornalista Marcelo Minard e, na verdade, não discorreu sobre a denúncia, 
não fez a denúncia, não fez a defesa sobre a denúncia, mas preferiu 
proferir ataques ao Deputado Wellington do Curso, dizendo que o 
Deputado Wellington do Curso é inexpressivo, nunca tinha feito nada 
pelo Maranhão, só uma foto chegando de bicicleta à Assembleia e, por 
último, que eu havia fraudado um documento. Analisando mais ainda 
os fatos, há fortes indícios da prática de crimes de falsificação, 
adulteração de documentos por parte do Deputado Wellington. Mais 
uma vergonha! Esse cidadão terá que prestar contas na justiça. 
Secretário Felipe Camarão, com todo respeito a V. Ex.ª, eu não rebati as 
suas palavras ofensivas ao professor e Deputado Wellington do Curso. 
Da mesma forma, na última quinta-feira, eu não rebati de forma ofensiva 
as acusações de V. Excelência, mas eu estou esperando ainda a ação na 
Justiça que eu fraudei, falsifiquei documentos da Secretaria de Educação 
do Estado do Maranhão. Continuou o Secretário Felipe Camarão: 
“ataques políticos sem limites”. Não fiz ataque político nenhum, 
Secretário Felipe Camarão. “Ataques políticos sem limites”, palavras 
do Secretário Felipe Camarão. Vejam o que escreveu ainda o Secretário 
de Educação, que deveria ter educação com a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e com o parlamentar eleito pelo voto popular, 
pelo voto consciente, pelo voto limpo, sem dinheiro de Secretaria, sem 
dinheiro comprando voto, sem dinheiro comprando vereador, sem 
dinheiro comprando liderança política. E ele continuou: “O insignificante 
Wellington, deputado que nunca fez nada pelo Maranhão, nada pela 
educação, só acusa, mente, difama, calunia, vai responder por isso. Irei 
entrar com representação no Conselho de Ética da Assembleia 
Legislativa do Maranhão pela mentira e quebra de decoro.” Secretário, 
eu estou à espera da representação no Conselho de Ética da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Vossa Excelência diz que eu 
fraudei documento. Vossa Excelência diz que eu falsifiquei documento. 
Vossa Excelência agora tem que provar. Vossa Excelência, Secretário de 
Educação do Estado do Maranhão, agora tem que provar que o professor 
e Deputado Wellington falsificou o documento, fraudou o documento. 
Secretário Felipe Camarão, apresentei na última sexta-feira uma 
solicitação para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para 
a Diretoria de Tecnologia de Informática da Assembleia, para a DPI 
fazer uma perícia nos computadores do professor e Deputado estadual 
Wellington do Curso. Inclusive, senhor Secretário, nós já anexamos um 
relatório completo da nossa máquina, do computador no gabinete 
quando acessou o Portal da Transparência. Então, Senhor Secretário 

Felipe Camarão, que está me acusando de crime, de falsificação e 
adulteração, eu já estou solicitando uma perícia pela Assembleia 
Legislativa nos nossos computadores e estou, inclusive, anexando os 
horários de acesso ao Portal da Transparência. Senhor Secretário Felipe 
Camarão, estou solicitando também uma perícia por parte da Polícia 
Civil do Estado do Maranhão e da Delegacia de Crimes Cibernéticos e 
solicitando, também, Secretário Felipe Camarão, da Polícia Federal 
uma perícia nos computadores do Deputado Wellington. Então estou 
solicitando à Assembleia Legislativa, solicitando à Polícia Civil e 
solicitando à Polícia Federal perícia nos nossos computadores com os 
horários de acesso ao Portal da Transparência, que V. Exa. disse que eu 
adulterei, que V. Exa. disse que eu falsifiquei. Então estão aqui três 
documentos do Deputado Wellington solicitando que realmente seja 
esclarecido, porque que estava no Portal da Transparência e após a 
nossa denúncia desapareceu a informação. Para quem está chegando 
hoje, não está entendendo, eu vou explicar. Solicitamos também à 
Secretaria de Transparência e Controle um relatório completo de todas 
as alterações que ocorreram, que forma feitas, no site do Portal da 
Transparência do estado do Maranhão para verificar quem colocou as 
informações dos altos salários, dos supersalários desse escândalo que 
estamos denunciando da Secretaria de Educação do Estado com o 
Sinproesemma e após a nossa denúncia quem adulterou, quem alterou, 
quem modificou. Solicitando à Secretaria de Transparência do Estado 
do Maranhão para que possa encaminhar um relatório, porque lá estava 
dizendo que o presidente do sindicato recebe um salário de R$ 15.000,00 
por mês, ou recebeu durante todo o mês de 2021. Lá também diz que o 
tesoureiro, que é o secretário de finanças do Sinproesemma, também 
recebeu R$ 34.000,00, por mês, durante todo o ano de 2021. E após a 
nossa denúncia, os dados foram alterados, modificados, e aí fica o 
questionamento: quem alterou, quem colocou dados falsos no sistema e 
após a nossa denúncia quem alterou, mudou esses dados falsos para os 
dados que o secretário está dizendo que são os verdadeiros. Solicitando 
transparência, informação, quem colocou dados falsos no Portal da 
Transparência dizendo que professores que são da direção do 
Sinproesemma estão ganhando altos salários de 14 até R$ 34 mil. 
Documentos solicitamos o relatório, à Secretaria de Transparência, do 
Governo do Estado do Maranhão, Senhor Secretário, encaminhei 
também a Vossa Excelência porque eu fiz a solicitação a três deputados 
que não estão aqui hoje, três deputados que marcaram presença, 
Deputado Adelmo Soares do PCdoB, marcou presença, não sei se está 
online, que possa me atender, que possa me responder, por favor, 
Deputado Zé Inácio Lula, do PT, solicitei informações, disse que ia 
trazer hoje as informações, já marcou presença, mas também não 
apareceu, se estiver online, que possa me responder e Deputado Rafael 
Leitoa que também marcou presença, não está no plenário da 
Assembleia, mas que disse que ia trazer as informações. Esses foram os 
deputados escalados pelo Secretário Felipe Camarão, para defender a 
Secretaria de Educação, para defender o Governo do Estado, e para 
defender o SINPROESEMMA, então, os três deputados que foram 
escalados para defender o Secretário Felipe Camarão, defender a 
Secretaria de Educação, defender o Governo do Estado, defender o 
SINPROESEMMA, foram orientados, enquanto eu estava falando na 
quinta-feira, o secretário estava assistindo a TV Assembleia, e começou 
a ligar para os deputados, não vou dizer o nome do deputado, Secretário 
Felipe Camarão, porque vai ficar feio para o deputado, mas o deputado 
foi ao meu gabinete e o deputado disse: Wellington, me desculpa, mas 
eu estava recebendo orientação, as ligações do Secretário Felipe 
Camarão, para poder defender, para poder rebater, esses eram os 
argumentos, do Secretário Felipe Camarão, e eu questionei. Mas, 
deputado, V. Exª não tinha argumentos, V. Ex.ª inclusive fez algumas 
observações infundadas. Eu estou aqui com as provas e posso passar as 
provas para V. Ex.ª, ao Deputado Adelmo, que disse que ia trazer o 
contracheque, só que o contracheque não importa, o contracheque não 
interessa, o contracheque pode ser qualquer contracheque impresso 
trazido para a Assembleia, então não importa o contracheque. O 
Deputado Rafael Leitoa, durante o seu pronunciamento e a sua defesa 
da Secretaria do Governo do Estado e do Sinproesemma, disse: 
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“Deputado, ao que parece aqui, são informações duplicadas, esses 
dados foram duplicados, os salários estão duplicados”. E realmente, 
Deputado Rafael Leitoa, não adianta só ter o contracheque, porque, se o 
senhor me mostra só o contracheque e o salário foi dobrado, não tem 
como a gente saber por meio do contracheque, por isso, Secretário 
Felipe Camarão, estamos apresentando o requerimento à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão para que V. Ex.ª possa encaminhar 
a esta Casa toda as ordens bancárias referentes a todos os pagamentos 
dos professores membros da diretoria do Sinproesemma em 2021. 
Ordem bancária. Por que com ordem bancária, Secretário Felipe 
Camarão, nós vamos ter como saber o que foi pago durante todo o ano 
de 2021 com os diretores do Sinproesemma, salários, 13º, diárias, tudo 
o que foi pago durante o ano de 2021. Então, o primeiro documento que 
eu estou solicitando, Secretário de Educação Felipe Camarão, com todo 
o respeito a V. Ex.ª, Secretário Felipe Camarão, estamos solicitando 
também explicações por que os professores, diretores do sindicato, do 
Sinproesemma não estão com os dados atualizados no Siope. Deputados, 
para quem não sabe, todo e qualquer professor do município ou do 
Estado tem aqui estar com os dados no Siope. Se agora eu quiser 
pesquisar o nome de um professor lá da cidade de Vargem Grande, eu 
vou colocar o CPF ou o nome do professor, aparece a matrícula do 
professor, aparece se o professor é 20 horas ou 40 horas, aparece o 
salário do professor e aparece a escola onde ele está lotado. Os 
professores ligados ao Sinproesemma, ao sindicato, não estão no Siope, 
e é por isso que estamos solicitando, Secretário Felipe Camarão. 
Pesquisei 10 outros professores e encontrei todos eles, dois membros do 
sindicato nós não encontramos. Então, estamos solicitando ao Secretário 
Felipe Camarão informações sobre os motivos pelos quais alguns 
professores que são membros da diretoria do Sinproesemma não 
aparecem na consulta de remuneração dos profissionais de educação do 
Estado do Maranhão no Siope - Sistema de Informação sobre 
Orçamentos Públicos em Educação do FNDE, Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Então, Secretário Felipe Camarão, 
outro documento solicitando à Mesa da Assembleia e aos deputados 
para que V. Ex.ª possa encaminhar os esclarecimentos, as informações 
por que não tem transparência e por que os professores do Sinproesemma 
não estão no Siope. Solicitamos as informações para que nós possamos 
ter essas informações por parte da secretaria. É o segundo documento, 
secretário, com todo respeito a V. Ex.ª. Primeiro, solicitando as ordens 
bancárias de todos os representantes do SINPROESEMMA e o segundo 
solicitando por que os membros do SINPROESEMMA não estão lá na 
relação. Secretário, estamos solicitando também... Desculpa, não é 
Secretário, é o presidente. Presidente do SINPROESEMMA Raimundo 
Nonato Costa Oliveira, estamos solicitando a V. Exa. a cópia de todos 
os ofícios que o SINPROESEMMA encaminhou ao Governo do Estado 
nos últimos cinco anos, solicitando reajuste para os servidores públicos 
estaduais ligados à educação, ou melhor, os professores. Queremos 
saber atuação do sindicato nos últimos cinco anos, cópia dos ofícios 
encaminhados à SEDUC, ao Governo do Estado, bem como as respostas 
recebidas do Governo do Estado do Maranhão. Só lembrando, Secretário 
Felipe Camarão, que seu parceiro, seu amigo presidente do sindicato, o 
Oliveira, tem várias fotos com V. Excelência. Nada contra isso, com 
todo respeito. Mas o presidente do SINPROESEMMA acatou, com a 
direção executiva, um auxílio de trezentos reais de alimentação, porque 
o Governo do Estado não quer dar o reajuste de 33,24%. O presidente 
do SINPROESEMMA não tem moral para cobrar do Governo do 
Estado. Por que estou dizendo que não tem moral? Porque se ele ganha 
um salário de quinze mil reais, conforme o Portal da Transparência - 
não sou eu que estou dizendo - se ele recebe um salário de quinze mil 
reais, ele não vai defender os professores, que ganham três, quatro mil 
reais. Mas corrigiram após a nossa denúncia. Estão dizendo que o 
professor só ganha 3 mil reais. Estão dizendo que o presidente do 
sindicato, após a nossa denúncia- denunciamos que ele estava ganhando 
15 mil - após a nossa denúncia, está dizendo que ele ganha só 3 mil. Se 
com 15 mil de salário ele com certeza não ia defender os professores, eu 
acredito que agora, ganhando 3 mil, ele possa defender os professores. 
Mas precisamos saber qual o erro. Primeiro, disseram que o Deputado 

Wellington fraudou o documento. Estamos solicitando perícia da 
Assembleia, Polícia Civil e Polícia Federal. Estamos solicitando ao 
Governo do Estado que preste as informações e o presidente do 
SINPROESEMMA. Se V. Exa. não recebeu 15 mil reais por mês 
durante o último ano, V. Exa. precisa comprovar, só mostrar. Porque 
agora no site, realmente, V.Exa. está espalhando que o correto é agora. 
Mas, presidente do SINPROESEMA, quem colocou no site do Portal da 
Transparência que V. Exa. ganha 15 mil reais? Quem colocou? Quem 
colocou informação falsa, já que V. Exa. não ganha 15 mil? Precisamos 
saber se ganha 15 mil. E o Deputado Rafael Leitoa acha que foi um 
ataque de hacker. Mas um ataque de hacker só contra o 
SINPROESEMMA? Que desculpa mais esfarrapada. Que falta de 
criatividade. Inicialmente eu deixei vocês embarcarem na possibilidade 
que os documentos estavam incompletos. Mas, senhor Secretário Felipe 
Camarão, senhor presidente do SINPROESEMMA, vocês estão 
achando que atacando o Deputado Wellington vão fazer eu parar com 
essa denúncia? Me ameaçando, me atacando nas redes sociais. Eu acho 
que vocês não conhecem o professor e deputado Wellington, não 
conhecem o meu histórico. Se eu estou na Tribuna da Assembleia 
Legislativa há sete anos enfrentando o todo poderoso, ex-juiz federal 
Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão, eu vou recuar contra 
denúncias que o Secretário Felipe Camarão precisa provar? Secretário, 
eu não estou nem falando das obras, das empreiteiras, depois que eu 
comecei essas denúncias aqui, secretário, o tanto de denúncias que 
choveu no meu Instagram, no WhatsApp de uma empresa que fez 
reformas, construções da Escola Digna e outras situações, secretário, 
que parece que professores ligados às unidades, as URES, as 19 URES, 
parece que tiveram aumento nos seus salários. Secretário, foi tanta 
confusão, tanta denúncia nos últimos 3, 4 dias, que V. Ex.ª não tem nem 
ideia, V.Exa. não tem nem ideia e principalmente que começaram a 
criar coragem, porque V.Exa. só tem até o dia 31 de março, aí 
começaram a criar coragem para fazer as denúncias. Mais isso é uma 
outra história, é um outro momento para não confundir as denúncias, 
agora com todo o respeito ao Secretário Felipe Camarão, eu estou 
tratando do escândalo dos supersalários dos diretores do 
SINPROESEMMA que chega de 14 até 34 mil reais e que V. Ex.ª 
precisa explicar. Então, só para concluir: Presidente Oliveira, o espelho, 
o seu extrato do Portal da Transparência diz que o senhor recebe R$ 
15.000,00 da SEEDUC, aí depois que nós denunciamos, alteraram, 
alguém precisa explicar quem alterou e se seu salário é esse mesmo. Ok. 
Presidente, não tenho nada contra o Presidente do SINPROESEMMA, 
senhor Oliveira, não tenho contato nenhum com ele, a não ser que ele 
mandou uma mensagem no WhatsApp ameaçando “que eu ia ver”, ia 
ver o que, secretário, ou melhor presidente do SINPROESEMMA. 
Mandou mensagem, deputado, agora o senhor vai ver, o senhor está me 
ameaçando? Eu não quero acreditar que o senhor está me ameaçando, 
eu vou ter que registrar um Boletim de Ocorrência contra o presidente 
do SINPROESEMMA que está me ameaçando, foi lá no meu Instagram 
ameaçar, o senhor está perdendo o seu tempo. Eu não tenho medo das 
suas ameaças, nem tenho medo do senhor nem aqui e nem em lugar 
nenhum e quem vai protocolar o documento no SINPROESEMMA sou 
eu, presidente, trate de respeitar as caras, mas vamos lá, não tenho nada 
com o SINPROESEMMA, prova disso, prova disso que esse documento 
aqui é o documento do presidente do SINPROESEMMA. O próximo é 
do tesoureiro, salário de trinta e quatro mil reais do tesoureiro, o senhor 
José dos Santos Brucio, salário de trinta e quatro mil reais, trinta e 
quatro mil reais em janeiro, trinta e quatro mil em fevereiro, trinta e 
quatro mil em março, trinta e quatro mil em abril, trinta e quatro mil em 
maio, trinta e quatro mil em junho, trinta e quatro mil em julho, trinta e 
quatro mil em agosto, trinta e quatro mil por mês. Só que no mês de 
julho o tesoureiro recebeu cinquenta e dois mil, tudo bem, deve ser erro 
do décimo terceiro, mas esse espelho, esse documento datado do dia 9, 
às onze e cinquenta e dois. Deputado Vinícius Louro, deputada Mical, 
foi impresso com os dados dizendo que ele ganha trinta e quatro mil, 
após a nossa denúncia, o salário do tesoureiro caiu para R$ 8 mil, os 
documentos originais estão aqui, deputados. Cadê Deputado Rafael 
Leitoa, cadê Adelmo, cadê Zé Inácio? Eu quero dizer para esses 
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deputados que eu já imprimi 42 cópias, uma para cada deputado, que 
vou entregar na hora que eles estiverem aqui para cada um verificar, 
visualizar, constatar, confirmar o documento. Não estou pegando no pé 
do sindicato, nem do presidente ou do tesoureiro, eu tenho espelho aqui 
também do Primeiro vice-presidente, Henrique Gomes de Oliveira, 
salário de R$ 15 mil. Tem o espelho aqui também dos suplentes, Suely 
Alves dos Santos Machado, vou nem falar para não dizer que eu estou 
pegando no pé. Primeira Suplente, Maria de Jesus Araújo, salário de R$ 
17 mil. Suplente lá de Barão de Grajaú, Luziel Lopes, salário de R$ 17 
mil. Sexto suplente de Araioses, senhor Shamafi Araújo, salário de R$ 
17 mil. Primeiro Secretário Geral, Isabel Cristina Alves, salário de R$ 
13 mil. Segundo suplente, Rita Joana Marinho, R$ 20 mil. Segundo 
vice-presidente, Jaili Antônio Lopes dos Santos, salário de R$ 28 mil. 
Então, eu tenho aqui nove espelhos, estão à disposição da justiça, estão 
à disposição da Polícia Civil. Todo esse documento, para concluir, 
Senhor Presidente, estamos apresentando também para investigação da 
Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado. Estamos encaminhando também cópia para a CGU, o TCU 
e para o Ministério da Educação, para o FNDE. Todos precisam saber o 
que está acontecendo e aí precisamos dar explicação. Alguém pode 
explicar para o professor Wellington, para o Deputado Wellington? 
Secretário Felipe Camarão, quem o senhor escalou para defender não 
apareceu hoje. Secretário Felipe Camarão, os deputados que V. Ex.ª 
escolheu para orientar, na quinta-feira, não tem ninguém hoje. Tem 
alguém aí para defender o governo do Estado? E o Sinproesemma, 
estou com os dados, estou com as informações, estou com os 
documentos, quero debater com vocês. Tem alguém aí, vou recolher a 
minha documentação, vou recolher o meu material e, todos os dias, 
como fiz até hoje, de forma insistente, persistente, assídua, nunca faltei, 
de forma pontual, nunca cheguei atrasado, amanhã, Secretário Felipe 
Camarão, amanhã, presidente do SINPROESEMMA, eu voltarei com 
toda a documentação e vou solicitar para saber quem são os deputados 
que vão defender o pagamento destes supersalários ou que vão me 
mostrar os comprovantes de que esses supersalários não foram pagos. 
Mas, antes, senhor Secretário, quero convidar V. Exa. para que... 
Amanhã, dia 16, na Praça Deodoro tem a grande mobilização nacional 
para o pagamento do reajuste de 33,24% e transparência das sobras do 
FUNDEB. Convidar V. Exa. para ir amanhã junto com os professores 
lutar pelos seus direitos e o SINPROESEMMA também. E eu quero 
dizer para o presidente do SINPROESEMMA que eu estou mandando 
fazer um panfleto com os salários antes da denúncia e o salário depois 
da denúncia e vou distribuir amanhã para os professores que estão 
fazendo manifestação para que eles também tomem conhecimento. E, 
presidente do SINPROESEMMA, não adiante me atacar, não adianta 
querer me atacar. Eu já tenho vários prints de conversa do WhatsApp do 
SINPROESEMMA, de várias conversas no interior do estado de V. 
Exa. tentando me desqualificar. Eu quero é prova, ou melhor, provas. 
Secretário, tudo isso começou na manhã de segunda-feira, quando um 
membro do sindicato lá de Imperatriz mandou mensagem para o 
Deputado Wellington se tinha conhecimento do que estava acontecendo. 
Eu não sei por que cargas d’água começaram a criar coragem. E a 
coragem veio lá de Imperatriz. A coragem veio lá da Região Tocantina. 
Professores revoltados, chateados, mas com medo de perseguição, mas, 
mesmo assim, levantaram a sua voz pelo menos para poder fazer a 
denúncia. Então, senhor presidente do SINPROESEMMA, solicito 
resposta dos documentos. Estou enviando a V. Excelência, Secretário 
Felipe Camarão, com todo o respeito a V. Excelência. V. Exa. sabe que, 
desde quarta-feira, não levantei a voz, não me exaltei por V. Excelência. 
Muito embora V. Exa. tenha sido bastante deselegante, tem agindo com 
falta de educação, como Secretário de Educação, contra o parlamentar 
constituído das suas atribuições parlamentares. E aqui nós temos os 
documentos. Vamos dar a prosseguir, mas eu não dei entrada não, 
Secretário, só no da Assembleia. Hoje vou ao CIOPS e ainda não dei 
entrada na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, Ministério 
Público Estadual, TCE. Ou seja, eu não dei entrada ainda. Estou 
aguardando os desdobramentos das informações de vocês. Estou dando 
ainda esse tempo para que vocês possam me responder. Eu já esperei 

muito da Secretaria de Transparência e Controle vou protocolar hoje 
cedo e, amanhã, eu vou aguardar os deputados da base para que possam 
fazer a defesa, apresentar documentação e, a partir daí, a gente começa 
a discussão. Professores do Maranhão, chegou hoje à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão uma medida provisória do 
Governador Flávio Dino concedendo auxílio-alimentação de 300 reais 
para os professores do Estado do Maranhão. Lembrando que isso foi 
votado lá no sindicato somente pela executiva. Somente pela cúpula 
eles acataram, aceitaram os 300 reais, mas disseram que não vão lutar 
pelos 33,21%, isso mostra que, se o presidente antes da denúncia, disse 
que não recebe 15.000 reais, diretora recebendo 28.000, diretora 
recebendo 34.000, é claro que não vão querer reajuste de 34%, para 
todos os professores, mas será que agora com o salário de somente 
3.000 reais, o presidente do SINPROESEMMA vai querer lutar pelos 
professores, mas isso é uma outra história, e para amanhã, amanhã eu 
vou trazer a Medida Provisória que o governo do Estado mandou de 300 
reais, de auxílio-alimentação, nós já estamos preparando quatro 
emendas, primeiro, solicitando que essa Emenda não seja de 300, seja 
pelo menos de 600, igual o presidente Bolsonaro, solicitando que essa 
emenda, esse auxílio não seja somente um auxílio avulso, mas seja 
incorporado ao vencimento, terceiro, que seja cedido também aos 
aposentados, e quarto, senhor presidente, que os professores do 
Maranhão, recebam um salário de 15.000 reais, igual a diretoria do 
SINPROESEMMA, era o que tinha para hoje, que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população e 
concluindo, senhora presidente, ao presidente do SINPROESEMMA, 
para finalizar, a matéria jornalística que eu vou divulgar agora, é com o 
seu nome, é com o seu salário, para que vossa excelência tome 
conhecimento e a partir de hoje, um por dia, eu vou divulgar ...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Um minuto, deputado, por favor 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Então 
hoje, senhor presidente, presidente do SINPROESEMMA, hoje eu estou 
divulgando a matéria jornalística, com a folha, o espelho da consulta 
antes da denúncia, que o senhor ganha 15.000, e depois da denúncia 
que baixaram para 3.000 reais. Então, hoje o senhor estará na matéria 
jornalística do Professor e Deputado Wellington do Curso. Amanhã 
é um novo dia, nos encontraremos aqui na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão esperando ansiosamente os defensores do 
Governo do Estado, Secretaria de Educação e dos Sinproesemma. Que 
Deus abençoe a todos, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o 
Estado do Maranhão, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de 
justiça e que o Governador do Estado do Maranhão conceda o reajuste 
de R$15.000,00 para cada professor, igual à diretoria do Sinproesemma 
no Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos! 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhora 
Presidente, Questão de Ordem. Deputado Vinícius Louro. Senhora 
Presidente, eu gostaria que como, primeiramente eu peço desculpas, me 
diga aí qual o bloco... Qual o próximo Bloco? 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado 
Duarte. Bloco Parlamentar Democrático, você é o líder e Deputada 
Mical pediu o tempo. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu gostaria 
de colocar a Deputada Mical com dez minutos e depois o Deputado 
Vinícius Louro também com mais 15 minutos. E, deputada, desde, já 
parabenizá-la, eu sempre falei que essa cadeira lhe cai muito bem, ainda 
mais a senhora que, Deputada Cleide Coutinho, da Região dos Cocais, 
também quero parabenizá-la pelo seu trabalho e atuação naquela região. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada a V.Exa., um abraço. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, caros 
colegas deputados, funcionários da Casa, aos nossos deputados que 
estão nos assistindo por meio remoto, ao deputado Edivaldo Holanda, 
saudades, deputado, Deus abençoe. Eu subo a essa tribuna aqui para 
fazer um alerta geral aos pais maranhenses. Como parlamentar, cristã, 
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mãe, deputada estadual, eu me sinto com a responsabilidade e dever 
com todos que acreditam em nosso trabalho. Eu quero aqui destacar e 
alertar todos os pais e a sociedade que primam por suas famílias no que 
concerne a um filme veiculado na Netflix, intitulado Como se tornar o 
pior aluno da escola. Olha só o título do filme. O público-alvo são os 
adolescentes de 14 anos. Precisamos estar alertas, pois cenas eróticas, 
ideologias de gênero, situações de violência, pornografia e palavrões 
têm de sobra nesse lixo cultural. Como se não bastasse, senhores 
deputados, o próprio nome do filme ser uma desconstrução ao ambiente 
educacional que é a escola, ainda nos deparamos com cenas absurdas, 
inapropriadas para adultos assistirem, imaginem para uma criança. O 
ator que se diz ator e zombador da fé cristão, Fábio Porchat, pede para 
as crianças se masturbarem e tocarem, e elas se recusam e são chamadas 
por ele de retrógradas e preconceituosas. Acreditem se quiser! Pedofilia 
pura! Estão jogando baixo com nossas crianças e adolescentes. 
Senhores deputados, todos sabem que pedofilia é crime. O artigo 241 
diz que aliciar, sediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, crianças com o fim de práticas e ato libidinoso, pena: 
reclusão de um a três anos e multa. Nosso alerta é para que denuncie e, 
se na sua casa tem Netflix, cancele, a melhor coisa, é a melhor decisão 
que você pode fazer para proteger as suas crianças, seus adolescentes, 
porque está cada dia pior. Não podemos ficar calados. Aqui não se 
trata de direita e esquerda, são as nossas crianças e adolescentes que 
estão em perigo. Deputado Zito Rolim, estou fazendo um apelo aos 
colegas parlamentares que amam os seus filhos e suas famílias, vamos 
monitorar e garantir os direitos. Estarei aqui fazendo uma denúncia 
junto ao Ministério dos Direitos Humanos para que a Ministra Damares 
faça as devidas investigações desses atos criminosos que realmente são 
de sentir nojo. Agradeço aqui, Senhora Presidente. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Vinícius Louro com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste poder. Senhora Presidente, o que me traz, hoje, a esta tribuna 
é para relatar um pouco da nossa viagem às cidades de Pedreiras, 
Trizidela do Vale, Caxias, Codó, Conceição de Lago Açu neste final de 
semana. E, desde já, eu quero aqui agradecer pelo convite da turma de 
Petróleo e Gás Integrado que nos convidou para ser patrono. Para mim é 
um motivo de muita honra, de muita alegria participar dessa formatura. 
E também tiveram outras turmas como Petróleo e Gás Subsequente e 
Eletromecânica Integrado e Subsequente. Ali, Deputado Zito Rolim, foi 
um momento de alegria, haja vista que, pela primeira vez, eu participei 
de um ato dessa forma do IFMA no campus de Pedreiras e pela alegria 
do convite ali e do reconhecimento de um trabalho que nós fizemos 
dentro da cidade Pedreiras, principalmente na educação, que foi trazer 
aquele campus para Pedreiras. Foi uma luta do Deputado Estadual 
Raimundo Louro, na época em que ele foi deputado estadual, através 
do Governo Federal, com várias viagens a Brasília, levando o prefeito 
de Pedreiras para que pudesse disponibilizar o terreno. E esse campus 
já estava perdido pelo prazo que não se conseguia esse terreno, que era 
um terreno muito grande para a construção desse campus do IFMA. 
Mas foi muito importante que, hoje, os frutos estão sendo gerados. Essa 
entidade IFMA, hoje, traz dignidade à população, traz conhecimento 
para os jovens e preparando esses jovens para o campo de trabalho de 
forma competitiva. Então foi muito honroso participar. Lá estavam 
presentes o reitor do IFMA do Maranhão, o Professor Carlos César 
Teixeira, o Diretor do IFMA de Pedreiras, Professor José Cardoso, e 
a nossa amiga vereadora que sempre luta pelas causas populares e os 
direitos do cidadão, a Vereadora Katiane Leite. Então foi um momento 
ímpar na nossa vida, também, onde passaram esses dois filmes que, 
primeiro, foi entregar diplomas. Eu também já estive sentado ali 
como acadêmico recebendo o diploma. O orgulho que a gente via no 
semblante do meu pai e da minha mãe. É a mesma sensação que esses 
estudantes sentiram também, que seus pais sentiram também quando 
seus filhos estavam recebendo esse diploma. A gente acompanhou as 
dificuldades dos alunos do IFMA, quando eles cursavam e muito deles 

não tinham como ir para o IFMA para estudar. Então diante de tudo 
isso que aconteceu, a força, a luta, a perseverança desses estudantes, a 
gente fica muito feliz por eles, hoje, terem galgado esse diploma e ter aí 
enriquecido mais ainda em sua vida o conhecimento e a preparação para 
ir para o campo de trabalho de forma competitiva. Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, membros da galeria e internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste poder, volto, mais 
uma vez aqui, à tribuna da Assembleia para, também, falar um pouco 
da nossa visita à cidade de Caxias a convite do nosso amigo, liderança 
política., o senhor Pila e sua esposa também, que a Cleia Pila que estava 
lá. Conversamos várias vezes, Deputada e Presidente Cleide Coutinho, 
como liderança da cidade de Buriti Bravo, Aldeias Altas e de Caxias 
para tratar um pouco do apoio político que nós estamos ali formando 
um grupo para levar um pouco do nosso trabalho, da nossa luta junto 
a qualidade de vida da população do Maranhão e principalmente da 
cidade de Caxias. Caxias é uma cidade grandiosa com mais de cento 
e vinte mil pessoas residentes naquela cidade e a gente fica muito 
feliz de ter um reconhecimento de um grupo político que vê na nossa 
pessoa um trabalho para poder ajudar mais ainda a cidade de Caxias. 
E lá nós percorremos nos povoados da cidade de Caxias e foi muito 
importante essas visitas, onde eu quero parabenizar e agradecer pela 
atenção da liderança do Pila, da sua esposa, de todas as pessoas que 
reuniram para gente tanto da cidade também da cidade de Aldeias 
Altas que estiveram presentes e trouxeram também as demandas do 
município para que a gente possa ajudar. Senhora Presidente, senhoras 
e senhores deputados, também estivemos na inauguração das Escola 
Municipal de Santa Cruz, no povoado Santa Cruz, em Conceição de 
Lago Açu, primeiramente, eu quero agradecer a parceria, a dedicação, 
o trabalho, a luta do Prefeito Alexandre Lavepel. É um Prefeito que 
não vive em gabinete, sempre visitando as comunidades, olhando os 
problemas e principalmente vindo aqui na Assembleia Legislativa atrás 
dos recursos, indo no governo federal, correndo atrás de recursos para 
que melhore a qualidade de vida do povo de Conceição de Lago-Açu, 
nós sabemos que a cidade de Conceição de Lago-Açu é uma cidade 
pequena, uma cidade pacata, de pessoas ordeiras, hospitaleiras, mas 
que não tem arrecadação e isso dificulta mais o trabalho do gestor e 
ali no povoado Santa Cruz, por incrível que pareça, foi um colégio 
construído com recursos próprios e isso mostra a gestão que mediante 
toda dificuldade que o Brasil, o Maranhão e Conceição do Lago-Açu 
passa, dentro dessa gestão, o Prefeito Alexandre Lavepel consegue 
aí gerir para que possa sobrar recursos para construção de obras com 
recursos próprios, e lá naquele ato esteve presente a Vice-Prefeita 
Márcia Dantas, uma mulher lutadora, uma mulher que tem no seu 
semblante o trabalho, o assistencialismo, uma mulher que ajudou na 
construção dessa chapa desse grupo junto com o Prefeito Lavepel e uma 
mulher que tem vontade de trabalhar em prol da população, e isso é uma 
parceria que está dado certo e um grupo que vem cada vez mais forte em 
prol de um trabalho voltado para melhorar a vida do cidadão, e também 
estiveram presentes a Secretária de Educação Cici, onde está fazendo 
um belíssimo trabalho naquela cidade, como também o Presidente da 
Câmara Zildomar Reis e vereadores Raimundo do Avião, o vereador 
Dinho, o vereador João Paulo e vereador Genildo, que são os vereadores 
que dão sustentação a base do governo Lavepel e às vezes a gente, às 
vezes não, nós temos que levar em consideração essa parceria entre o 
Legislativo Municipal e o Executivo porque é uma forma, uma parceria 
que vem trazendo também grandes frutos, imagine aqui o Prefeito 
Lavepel com uma parceria com a Câmara de Vereadores, com parcerias 
com o funcionalismo público, com os seus secretariados porque nós 
sabemos que dentro da gestão não é só o Prefeito que faz e sim toda uma 
estrutura humana, uma estrutura ali que vem justamente ajudá-lo na 
construção de uma gestão e de um trabalho voltado à população. Então, 
parabéns ao Prefeito Lavepel, parabéns aos vereadores da Câmara de 
Conceição de Lago Açu, parabéns a nossa Vice-prefeita Márcia Dantas 
e a todos os secretariados e funcionários desse município, na certeza de 
que nós sabemos da luta do trabalho e do Prefeito Alexandre Lavepel, 
cada vez mais, para melhorar a qualidade de vida das pessoas daquela 
cidade. Meu muito obrigado, Senhora Presidente.
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Independente. Não 
há ninguém inscrito. Bloco Parlamentar Democrático. Não há ninguém 
presente. 

V – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO – Também não tem orador inscrito. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dez de março de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Neto 
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,  Professor Marco Au-
rélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Viní-
cius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella, Detin-
ha, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Márcio 
Honaiser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios 
e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra 
aos Senhores (as) Deputados (as): Wellington do Curso, Fábio Braga, 
Antônio Pereira, Doutora Helena Duailibe inscritos no Pequeno Expe-
diente. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, 
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e submeteu à delibera-
ção do Plenário, que aprovou: Requerimento nº 049/2022, de autoria 
da Deputada Daniella e do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que 
seja agendada uma Sessão Solene, para o dia 10 de março do corrente 
ano, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e Requerimento 
nº 050/2022, de autoria  do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que 
seja agendada uma Sessão Especial, para o dia 24 de março, em alusão 
à data da morte do compositor, cordelista e cantor Jeremias Pereira da 
Silva, artista popular maranhense mais conhecido como “Gerô”, e ao 
dia estadual de combate à tortura no Maranhão. Em seguida, a Mesa 
deferiu: Requerimento nº 470/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familia-
res da Senhora Joelma Duarte Cutrim Vieira, pelo seu falecimento; Re-
querimento nº 041/2022, de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando 
que seja encaminhado expediente ao Governador do Estado, Senhor 
Flávio Dino, solicitando que seja regulamentada a Lei nº 11.570/2021, 
de 26/10/2021, que  “institui diretrizes para a política de incentivo à 
segurança dos mototaxistas e motoboys, e renovação da frota de moto-
cicletas utilizadas como ferramentas de trabalho no âmbito do Estado 
do Maranhão; Requerimento nº 043/2022, de autoria do Deputado Zé 
Inácio Lula, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de 
Lei nº 43/2022, de sua autoria; Requerimento nº 047/2022, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja retirado de tra-
mitação o Projeto de Lei nº 032/2022, de sua autoria; Requerimento nº 
048/2022, de mesma autoria, solicitando que seja enviada mensagem 
de pesar aos familiares do Senhor Manoel Pereira Fonseca, pelo seu 
falecimento, ocorrido no dia 01/03/2022; Requerimento nº 051/2022, 
de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que enviada men-
sagem de pesar a arquidiocese de São Luís, pelo falecimento do Padre 
Luigi Risso, radicado no Município de Pinheiro. No primeiro horário do 
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que tam-

bém falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. Pelo Bloco Parlamen-
tar Unidos pelo Maranhão, ouviu-se o Deputado Professor Marco Auré-
lio. no tempo destinado aos Partidos ou Blocos não houve manifestação 
dos Deputados. No Expediente Final, manifestaram-se os Deputados 
Wellington do Curso e Carlinhos Florêncio. Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 
de março de 2022.  

Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim  
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho 
Segunda Secretária 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 045/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A. 
OBJETO: Ficam suprimidos do objeto contratado os municípios de 
Timon, Caxias, Chapadinha, Barreirinhas, Tutóia e Coelho Neto. Com 
a supressão, o valor total do contrato passa de R$ 11.968.800,00 (onze 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) para R$ 
9.096.000,00 (nove milhões e noventa e seis mil reais). BASE LEGAL:  
Art. 65, II, caput e § 3º da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo 
nº 0063/2022-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 14/03/2022. AS-
SINATURAS:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Mara-
nhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA 
DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A, CNPJ nº 08.661.220/0001-78. 
São Luís–MA, 15 de março de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0544/2022-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de ju-
nho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro 
de 2018 da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procuradoria 
Geral, anexo aos autos, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação res-
paldada no art. 25, Caput c/c art. 13, inc. VI da Lei nº 8.666/93 e auto-
rizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa 
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E 
PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA (CNPJ nº 
10.498.974/0002-81), para efetivação das inscrições dos servidores, o 
Sr. André Luis Pinto Maia (matrícula n° 1646744) e o Sr. Arthur Baldez 
Silva (matrícula n° 1644632), para participarem do curso de capacita-
ção - “17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros”, nos dias 29 de março 
a 01 de abril deste ano, cidade de Fox do Iguaçu/PR, no valor total de 
R$ 9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais), visando proporcio-
nar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em 
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução 
dos serviços prestados neste Poder. 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 BE-
QUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 14 de março de 2022. Deputado Othelino 
Neto. Presidente ALEMA 
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FLÁVIO FREIRE
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(em exercício)


