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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 / 04 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........17 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO ...........24 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 
4. ESCALA RESERVA.

1. PSDB....................................................................5 MINUTOS
2. PROGRESSISTA..................................................5 MINUTOS
3. SOLIDARIEDADE..............................................5 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 06.04.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
019/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.- 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO SENHOR PAULO BRAID RIBEIRO. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO 
RIOS. 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
08/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO EM-
PRESÁRIO YURY BRUNO ALENCAR ARAÚJO, NATURAL DA 
CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO 
RIOS.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 79/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJAM 
DISCUTIDOS  E VOTADOS, EM REGIME DE URGÊNCIA,  O 
PROJETO DE LEI DE Nº. 449/2021, PROPOSTO PELO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO E O PROJETO DE LEI DE Nº 523/2021, 
ANEXADO A AQUELE E PROPOSTO PELO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, QUE DISPÕEM SOBRE O LAUDO MÉDICO 
PERICIAL QUE ATESTA DEFICIÊNCIAS IRREVERSÍVEIS COM 
VALIDADE POR TEMPO INDETERMINADO NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 78/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE SEJA 
JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS 
REALIZADAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE 
ANO, POR MOTIVO DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO A 
SERVIÇO DESTE PODER.

5. REQUERIMENTO Nº  80/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE  SEJA JUSTI-
FICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALI-
ZADAS NOS DIAS 22, 23, 24 DE MARÇO, DO CORRENTE ANO, 
EM RAZÃO DE CUIDADOS MÉDICOS, CONFORME ATESTADO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 05/04/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 158/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI E 
INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MA-
RANHÃO O “DIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM EPILEPSIA”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 12/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE LAHE-
SIO RODRIGUES DO BONFIM. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 150/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DO 
SISTEMA DE INCLUSÃO ESCOLAR “ABA” PARA CRIANÇAS E 
JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN (T21) NAS ESCOLAS DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

PROJETO DE LEI Nº 151/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO 
E RESERVA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE 
EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE 
DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 152/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 
DE GRATUIDADE DE ENTRADA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS 
ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEU ACOM-
PANHANTE.

PROJETO DE LEI Nº 153/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA AS INSTITUIÇÕES PÚ-
BLICAS E PRIVADAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS 
DETERMINADOS NAS SALAS DE AULA ÀS PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN.

PROJETO DE LEI Nº 154/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENSO DE PESSOAS 
COM T21 - SÍNDROME DE DOWN - E DE SEUS FAMILIARES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 155/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE O VALE T21 – 
SÍNDROME DE DOWN, COMO TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
PARA FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS COM ESTA TRISSO-
MIA DO CROMOSSOMO 21, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI-
DADE SOCIAL.

PROJETO DE LEI Nº 156/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE AS POLÍTICAS 
DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E ATENDIMENTO MULTIPROFIS-
SIONAL PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN (T21) NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 157/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILI-
DADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS – APAE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PORTO                                                                                    
FRANCO/MA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE 
DIRETRIZES PARA QUE OS CARTÓRIOS SEDIADOS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO, INCLUAM NAS ESCRITURAS PÚBLICAS 
O NOME E A INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE COR-
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RETORES DE IMÓVEIS – CRECI DA PESSOA FÍSICA OU JURÍ-
DICA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO 
IMOBILIÁRIO.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 143/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A “SOCIEDADE ESPORTIVA ATLÂNTICO”.

PROJETO DE LEI Nº 144/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DO FUNDO 
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO DE LEI Nº 145/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A “ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA”.

PROJETO DE LEI Nº 146/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE INSTITUI CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇAS RARAS NO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 147/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, DISPÕE SOBRE O DIREITO DO 
PORTADOR DE DISTÚRBIOS MENTAIS A INGRESSAR E PER-
MANECER EM AMBIENTES DE USO COLETIVO ACOMPANHA-
DO DE CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 05 de abril de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira.
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, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo 
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duai-
libe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, 
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Welling-
ton do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senho-
res (as) Deputados (as): Ana do Gás, Doutora Thaíza Hortegal, Edson 
Araújo 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. Com a palavra, a Senhora Segunda Se-
cretária para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor 
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ANTÔNIO PEREIRA - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 159/2022

Considera de utilidade pública 
o Centro Espírita Caminho, Verdade e 
Vida no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Considera-se de utilidade pública o Centro Espírita 
Cominho, Verdade e Vida no Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de março de 

2022. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 160/2022

Considera de utilidade pública o 
Núcleo Educacional Creche Escola Aná-
lia Franco no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Considera-se de utilidade pública o Núcleo Educacional 
Creche Escola Anália Franco no Estado do Maranhão no Estado do 
Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de março de 

2022. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO N° 078 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a 
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 22, 23 e 24 de 
março do corrente ano, onde estive em viagem a serviço deste Poder na 
cidade de São Paulo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
São Luís – MA, em 29 de março de 2022. - Edivaldo Holanda - Depu-
tado Estadual - PTC

REQUERIMENTO N° 079 /2022

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, tramite em regime de 
urgência o Projeto de Lei de número nº. 449/2021, proposto pelo De-
putado Wellington do Curso e Projeto de Lei de número 523/2021, ane-
xado a aquele e proposto pelo Deputado Neto Evangelista, que dispõem 
sobre o Laudo Médico Pericial que atesta deficiências irreversíveis no 
Estado do Maranhão. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de março 
de 2022. - NETO EVANGELISTA - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 080 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento, justi-
ficar a minha ausência referente aos dias 22, 23, 24 de março, do cor-
rente ano na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
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em razão de cuidados médicos, conforme comprovação em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2022. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 2155 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador 
do Estado, senhor FLÁVIO DINO e ao Secretário Estadual de Infraes-
trutura, CLAYTON NOLETO, solicitando o programa MAIS ASFAL-
TO para o Centro, localizado no Município de Itapecuru-Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar 
a mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existen-
tes nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em 
risco moradores, pedestres e veículos, que diariamente necessitam tran-
sitar por essas vias.  

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 29 DE MARÇO DE 2022. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2156 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, senhor FLÁVIO DINO e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, CLAYTON NOLETO, solicitando o programa MAIS 
ASFALTO para o bairro da Trizidela, localizado no Município de 
Itapecuru-Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar 
a mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existen-
tes nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em 
risco moradores, pedestres e veículos, que diariamente necessitam tran-
sitar por essas vias.  

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 29 DE MARÇO DE 2022. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2157/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
vernador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de 
Estado de Saúde, Carlos Lula, solicitando que adotem providen-
cias, no sentido de implantar uma Policlínica no Bairro Alvorada, 
Município de Timon.

A presente indicação é de grande importância devida à necessi-
dade de atender a demanda do referido Município, ressaltando que a 
implantação da policlínica irá ampliar o acesso a saúde da população 
mais carente.   

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apre-
senta-se a presente demanda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 31 de março de 2022. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2158/2022

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, Senhor Flávio Dino de Cas-
tro e Costa e ao Presidente da Agência Executiva Metropolitana - 
AGEM, o Senhor Lívio Jonas Mendonça Corrêa, solicitando análise 
de trânsito visando alterar o fluxo de veículos na intercessão entre as 
MAs 203 e 204, conforme sugestão apontada na imagem colacionada:

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de abril 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 2159/2022

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 Açailândia, Senhor Aluísio Sil-
va Sousa, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2160/2022

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 Afonso Cunha, Senhor Ar-
quimedes Américo Bacelar, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2161/2022

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 Água Doce do Maranhão, Se-
nhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2162/2022

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 Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2163/2022

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 Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2164/2022

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 Altamira do Maranhão Senho-
ra Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2165/2022

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 Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2166/2022

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 Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a implementação de polí-
ticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio 
da disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha 
Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2167/2022

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 Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2168/2022

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 Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2169/2022

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 Amarante do Maranhão, 
Senhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2170/2022

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 Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2171/2022

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 Anapurus, Senhora Vanderly 
de Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2172/2022

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 Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a implementação de políticas públicas 

visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2173/2022

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 Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2174/2022

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 Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2175/2022

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 Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2176/2022

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 Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2177/2022

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 Axixá, Senhora  Maria Sônia 
Oliveira Campos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-

nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.
O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2178/2022

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 Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2179/2022

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 Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2180/2022

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 Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2181/2022

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 Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2182/2022

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 Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando a implementação de políticas públicas visan-

do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2183/2022

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 Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2184/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor 
Rigo Alberto Telis de Sousa, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2185/2022

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 Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2186/2022

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 Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2187/2022

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 Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando a implementação de políticas públicas visando com-

bater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de infor-
mações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2188/2022

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 Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2189/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batis-
ta Martins, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2190/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2191/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2192/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-

nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.
O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2193/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2194/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2195/2022

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 Brejo, Senhor José Farias 
de Castro, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2196/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves da Silva solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2197/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 

de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.
O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2198/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2199/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL



  14       QUARTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2200/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2201/2022

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 Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2202/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-

nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.
O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2203/2022

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 Cajari, Senhora Maria Félix Ro-
drigues dos Santos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2204/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2205/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2206/2022

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 Cantanhede, Senhor José 
Martilho dos Santos Barros, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2207/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando a implementação de políticas públi-

cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2208/2022

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 Carolina, Senhor Erivelton Tei-
xeira Neves, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2209/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2210/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2211/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2212/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 

meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2213/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2214/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2215/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2216/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2217/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2218/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2219/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 



  18       QUARTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 18
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2220/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2221/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2222/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2223/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2224/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
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medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2225/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Fran-
cisco Flávio Lima Furtado, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2226/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2227/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2228/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2229/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.
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Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 

medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2230/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2231/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2232/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2233/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2234/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2022 21
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2235/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a implementa-
ção de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero 
por meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Cam-
panha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2236/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2237/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2238/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2239/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 



  22       QUARTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 22
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2240/2022

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 Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2241/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubira-
jara Rayol Soares, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2242/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2243/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2244/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a implementação de polí-
ticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio 
da disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha 
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Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2245/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2246/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2247/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2248/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2249/2022

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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a implementação de 
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políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2250/2022

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 Be-
nedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em18 de março 
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 2251/2022

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, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 

medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
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 2252 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida 
a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO 
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR CAR-
LOS BRANDÃO, solicitando providências no sentido de determinar, 
A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA QUADRA 
POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO NEWTON SERRA, 
NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM (MA), considerando a impor-
tância desse espaço para a integração da comunidade e de todo o corpo 
discente, docente e demais trabalhadores da educação na escola, além 
de proporcionar melhoria na qualidade de vida e inclusão social.

O Município de Bom Jardim tem uma população estimada 
em mais de 40 mil habitantes, fonte IBGE, pertence a Microrregião 
do Pindaré, região promissora, detentora de uma economia pujante.         
Educação se constitui um motor para a expansão econômica e, ao mes-
mo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.

Portanto, urge a necessidade do Poder Público se fazer presente 
no município, para executar políticas voltadas para a área da educação 
que possam dar aos profissionais da área e aos estudantes uma quadra 
totalmente reformada, com instalações modernas, cujo conforto propi-
cie um ambiente que melhore a pratica do esporte e do lazer.  

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de abril de 2022. – DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 2253 / 2022
 
Senhor Presidente,

 Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR 
CARLOS BRANDÃO, solicitando providências no sentido de deter-
minar A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA  MA 307, QUE LIGA O MU-
NICÍPIO DE CENTRO DO GUILHERME AO  MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE MÉDICI NA BR 316, UMA EXTENSÃO DE 32 QUI-
LÔMETROS, considerando que o atual estado de conservação é o pior 
possível, a rodovia está intrafegável e as chuvas que caem na região 
impedem o direito básico do (a) cidadão (ã) de ir e vir, fotos em anexo.

Infraestrutura em asfalto com qualidade tem um imenso valor 
para os mais diversos setores da economia do município. 

A obra na MA 307, objeto de nossa propositura, é vital para o 
transporte da produção originária do município de Centro do Guilherme 
e para a entrada de bens e serviços, ou seja, para o fortalecimento da 
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economia local e regional.

Portanto, na condição de legitima representante da região nesta 
Augusta Casa e em atenção às enumeras reinvindicações a mim enca-
minhadas, reitero a importância da execução das obras na MA 307, que 
nada mais serão investimentos valiosos em infraestrutura de rodovias, 
que servirão para melhorar as condições de trafegabilidade, proporcio-
nar segurança, comodidade, além de reduzir distâncias e promover o 
intercâmbio cultural entre as cidades. 

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de abril de 2022. – DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Expediente lido. Vai à publicação. 

III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-

SAR PIRES - Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira, por cinco 
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente Deputado César Pires presente à Mesa, 
caros secretários presentes à Mesa, Deputada Cleide Coutinho, segunda 
secretária. Deputadas e deputados presentes em plenário, imprensa, Ri-
cardo, da Articulação Política, seja muito bem-vindo; internautas aqui 
presentes, que estão aí interligados conosco nessa sessão; aos telespec-
tadores da Assembleia também, os meus cumprimentos, a sociedade 
maranhense como um todo. Senhor Presidente, ocupo esta tribuna nesta 
manhã para dar destaque a posse do nosso Governador Carlos Brandão, 
que foi dada por esta Casa como ato legal, exigido em lei, Deputado Ar-
naldo Melo, no último sábado, dia 02, às 16h, onde o Presidente Othe-
lino Neto dirigiu os trabalhos, a Primeira Secretária Andreia Rezende 
fez a leitura, inclusive do Termo de Posse. Foi com grande emoção e 
enorme satisfação que recebemos o Doutor Carlos Brandão, todas as 
autoridades, presidentes de vários Poderes; Procurador-Geral do Esta-
do, Eduardo Nicolau; o nosso querido Presidente do TJ, representantes 
da OAB, enfim, todas as instituições importantes do Maranhão estavam 
aqui para posse do nosso Governador Carlos Brandão. Foi com satis-
fação e com alegria, teve uma frase, Senhor Presidente, que ele vinha 
adentrando ao plenário, o então Vice-Governador Brandão ainda não 
tinha tomado posse, portanto não era Governador ainda e parou ali no 
meio do corredor entre as cadeiras do Plenário, entre os assentos dos de-
putados e deputadas, olhou pra mim, tinha mais um ou dois deputados 
comigo, e disse: “Parece que eu estou em casa. Parece até que sou eu 
que já fui deputado estadual porque me sinto aqui neste plenário como 
se estivesse em casa”. Para mim foi uma frase de muito efeito porque 
representa o que ele sente por nós, deputados estaduais, por esta Casa, 
por este Poder. Mais à frente, olhando além no horizonte, o que ele sente 
pela classe política do estado do Maranhão, pelos seus companheiros 
políticos. Obrigado, Governador Brandão. Por essa frase, que é uma 
frase profunda no meu ponto de vista. Desejamos sucesso no seu go-
verno, que trilhe pelo caminho do desenvolvimento e do progresso do 
Maranhão, esse progresso que já vem acontecendo e que V. Ex.ª hoje, 
governador, já participou enquanto vice-governador. V. Ex.ª foi par-
ticipante efetivo, tranquilo, leal desse governo do Governador Flávio 
Dino. V. Ex.ª teve uma postura impecável e por isso também está onde 
está como governador do Estado. Nós desejamos sucesso nesse novo 
governo e entendemos que V. Ex.ª, Governador Brandão, é realmente 
o verdadeiro eleito, o verdadeiro herdeiro desse grupo progressista que 
começou a fazer uma grande transformação em 2016, a partir de 2015, 
no estado do Maranhão. Eu quero dizer que tenho acompanhado, com 
atenção, a vida pública do Governador Brandão enquanto secretário 
que foi em várias pastas, inclusive como chefe da Casa Civil, como 
deputado federal, mandatário que foi também, como vice-governador 

por dois mandatos. Vi que ele o fez com muita calma, com muita tran-
quilidade, com muita seriedade, com muita honestidade e também com 
muita fidelidade, foi fiel ao povo do Maranhão e ao grupo político do 
qual ele faz parte. Eu não posso deixar, Edivaldo Holanda, de desejar 
sucesso absoluto a este governo, assim como foi o governo do Flávio 
Dino que entregou um grande legado ao estado do Maranhão. Nós que-
remos agradecer aqui, neste momento, ao Governador Flávio Dino, por 
isso. Para terminar, Senhor Presidente, eu quero dizer que, assim como 
no governo Flávio Dino, a Região Tocantina, estivemos presentes lá e 
estamos presentes agora. Lá, por exemplo, talvez o cargo de mais visi-
bilidade tenha sido do Cleyton Noleto, Secretário da Sinfra, da Infraes-
trutura do Estado do Maranhão, que fez um bom trabalho, em especial, 
pela Região Tocantina e, no geral, pelo Maranhão. Mas hoje, também, 
o Brandão oportuniza para a Região Tocantina nomes de pessoas com 
experiência, com uma história de vida limpa, uma história de vida de 
trabalho pela região e pelo Maranhão como, por exemplo, Sebastião 
Madeira que foi escolhido como chefe, Secretário Chefe da Casa Civil, 
um cargo de grande... 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Eu pediria a V.Exa. a compreensão. Embora vou lhe dar 
um minuto, tem muitos oradores hoje. Um minuto para V. Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Muito bem. 
Eu estava agradecendo aqui a oportunidade dada pelo Governador 
Carlos Brandão à Região Tocantina, porque não só deu à Região To-
cantina, não só deu a Sebastião Madeira. Deu a toda a região, porque 
ele representa aquela região. Um homem probo, que tem uma história 
de gestão, uma grande gestão que fez por Imperatriz. Dois mandatos 
seguidos. Tem uma história, uma idade que já traz muita experiência, 
muita calma, muita tranquilidade e que tenho certeza que vai fazer um 
grande trabalho frente à Casa Civil. Eu também quero dizer que em 
Imperatriz nós tivemos grandes nomes no governo Flávio Dino. Ali, por 
exemplo, na Agemsul, nós tivemos agora o último representante que 
tem feito e está fazendo. Eu sei que existem movimentos para tirá-lo ali 
daquela posição da Agemsul. Mas ele fez e faz um grande trabalho ali 
na Agemsul. Naturalmente, na política, as coisas mudam. E a gente até 
espera que mude, porque tem realmente um grande movimento político 
de lideranças políticas nesse sentido. Mas eu quero dizer que o Deivi-
son fez um grande trabalho, é um grande quadro técnico e que deve ser 
aproveitado, com certeza, em outro espaço, se assim acontecer dele ser 
substituído ali. Deixo um abraço ao Carlos Brandão, Governador do Es-
tado. O desejo que ele faça e continue fazendo o que esse grupo político 
tem feito pelo estado do Maranhão e o desejo que ele faça tudo aquilo 
que nós maranhenses precisamos para continuar melhorando as nossas 
vidas no dia a dia. Estamos recebendo aqui a visita da articulação polí-
tica. Logo mais, me disse que viria e com certeza vem...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Como tem muitos colegas, nenhum minuto a mais será 
concedido. Portanto eu peço que as pessoas sejam sucintas e objetivas 
dentro dos seus momentos aqui no Pequeno Expediente. Deputada Clei-
de Coutinho por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todos. Presidente César, Deputado An-
tônio, que está ali na Mesa, Deputado Arnaldo, Deputada Socorro, bom 
dia. Eu cumprimento agora, nesse meu pronunciamento, o novo Gover-
nador Carlos Brandão bem como todo o seu Secretariado, desejando um 
governo exitoso de muito trabalho em prol do povo maranhense e que o 
nosso amigo e pré-candidato a Senador Flávio Dino continue apoiando 
o novo Governador, para que o nosso estado continue desenvolvendo. 
Bom, gente, através de Ofício nº 021/22, encaminhado ao Secretário da 
Casa Civil, Sebastião Madeira, e do Ofício nº 022/22 a Secretaria das 
Cidades, a Secretária Joslene, a minha amiga Lene, uma boa escolha do 
Governador Brandão, ambos encaminhados no dia 04 de abril do ano 
decorrente, destino emenda para ampliação do Hospital Macrorregional 
de Caxias, cujo nome, Deputado Arnaldo, foi colocado em homena-
gem, que eu também apoiei, ao nosso amigo que faleceu Dr. Everaldo. 
E esse hospital, Arnaldo, tem atendido, é um complexo hospitalar de 
grande importância, e eu estou aqui para solicitar uma ampliação, por 
meio de minha emenda. Solicito ampliação do Hospital Macrorregio-
nal para mais, pelo menos, 20 leitos, pois as salas lá existentes não 
suprem as demandas, atualmente, tem 116 leitos sendo 104 enferma-
rias e 12 de UTI. Trouxe alguns dados importantes que demonstram 
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atendimentos feitos no ano de 2021 e veja bem, o ano da covid ainda, 
mesmo assim eu vou dar alguns dados rápidos por causa do tempo, só 
de cirurgia geral foram 794, cirurgias ortopédicas 433, consultas onco-
lógicas 3.105, quimioterapia 2.926. Então, esses dados me autorizam a 
solicitar essa ampliação. Além da ampliação de 20 leitos, gostaria que 
fosse feito mais 2 salas de cirurgia. Falei aqui da quantidade de cirurgias 
que aconteceram em 2021 mesmo com covid e as 6 salas existentes 
não dão vazão a demanda existente, e 5 leitos para recuperação, lá só 
tem 3. Esses 20 leitos eu queria que o Governador Brandão instalas-
se lá a hemodinâmica, qualquer paciente com problema cardiológico 
tem que vir para São Luís, pelo SUS nenhum hospital, que eu saiba, 
atende pelo SUS a hemodinâmica. Então seria a neurocirurgia que eu 
também pedi ao Governador Flávio que ele botou, todo mundo sabe 
os acidentes de moto, acidente de carro que acontecem e que lá é um 
lugar próprio para receber esses pacientes. Eu e Humberto, todo mundo 
sabe, sempre nos preocupamos com a saúde e era nossa profissão, era 
nossa vida, era nossa meta, era nosso sonho. O Macro de Caxias mesmo 
sendo construído no Governo da Governadora Roseana, era fechado, 
só foi inaugurado no Governo de Flávio Dino, a pedido de Humberto, 
quando ele era Presidente desta Casa. Pedi, ainda, ao nosso Governador 
Flávio Dino, que lá funcionasse a neurocirurgia, para atendimentos dos 
casos mais complexos, no Macrorregional também funciona o serviço 
de oncologia, pedido meu também ao Governador Flávio Dino, esse 
pedido de oncologia foi constatado, foi motivado porque eu constatei 
a dificuldade que os pacientes oncológicos enfrentavam para vir para 
aqui, para São Luís ou para Imperatriz fazer os tratamentos adequados. 
E, eu digo, Deputada Socorro, que Deus foi muito bom comigo, porque 
como Presidente do Gedema, eu fui conhecer o Instituto Antônio Bru-
no, me encantou o trabalho do Senhor Antônio Bruno, da sua esposa 
dona Fátima, que naquela hora que eu fui lá, era tipo um barraco e tinha 
mais de 30 pacientes lá hospedados, ele com carro, esses pacientes eram 
transportados para os atendimentos oncológicos, aí ele queria ampliar e 
o terreno ninguém sabia de quem era. Eu trabalhei muito para descobrir 
de quem era esse terreno, contei com o apoio da esposa do Edivaldo 
Holanda, Camila, contei com o apoio da Procuradora da Assembleia, 
Dacilde, e, finalmente, nós conseguimos que esse terreno fosse doado 
ao Instituto Antônio Bruno. Agradeço aqui ao então Prefeito Edivaldo 
Holanda que realmente... e a Camila que se interessou muito... e lá isso 
me motivou que eu pedisse ao Governador a quimioterapia que está 
acontecendo. Solicitei também o IML, que Caxias não tinha, vai tudo 
para Timon, e lá está funcionando, dentro do hospital macrorregional, o 
IML, e só vai para Timon os casos de cadáver putrefato. Hoje mesmo, 
eu estou muito triste, porque o sobrinho do meu motorista morreu afo-
gado domingo, foram achar o corpo hoje, e esse corpo tem que ir para 
Timon, que os recebe com muita humanidade, mas eu espero que, no 
governo Brandão, o IML definitivo seja construído, porque a família, 
além de perder um ente querido, tem que esperar um dia, dois dias para 
enterrá-lo. Eu também pedi, na minha motivação em prol da cidade, 
pedindo Corpo de Bombeiro ao Governador Jackson Lago, à senhora 
Clay Lago, muito gentil, que participou desse pedido meu e instalou. 
Enfim, eu tenho certeza de que o governo Carlos Brandão, com o apoio 
do nosso candidato a senador, Flávio Dino, com o apoio dos secretá-
rios que ele escolheu, que realmente eu não conheço alguns, mas tenho 
certeza de que os escolhidos saberão cumprir o que realmente a cidade 
necessita. Então, eu quero...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Um minuto improrrogável.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – De-
putado, eu só vou dizer o seguinte, eu só vou repetir que eu pedi a am-
pliação do macrorregional ao nosso comandante, agora Carlos Brandão, 
e eu tenho certeza de que ele vai nos atender. Um abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Dr. Yglésio, cinco minutos, sem apartes. Deputado Rildo 
Amaral, cinco minutos. Permuta com o Dr. Yglésio 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, deputados, deputadas, cumprimento os fun-
cionários desta Casa, cumprimento o povo do Maranhão na pessoa do 
Rubens Pereira que chega aqui à Casa neste momento. Senhor Presi-
dente, eu venho hoje registrar e comemorar principalmente os cinco 
anos que faz hoje da nomeação e da formatura dos policiais militares 
/17 do Estado do Maranhão. Uma luta que começou ainda em 2014, 

quando vários amigos, várias pessoas se reuniram e começaram a ques-
tionar o concurso de 2012 da Polícia Militar, e se formou a Barraquinha, 
se formou a /16, a /17, muito diferente das outras, quase todo mundo 
era amigo antes de começar, pois se conheceram bem antes. Causas que 
muito orgulhosamente registro porque participei de várias manifesta-
ções, várias solicitações, andamos o Maranhão. O então Governador 
Flávio Dino dizia que, onde existisse uma pessoa, ali haveria um /17 
a cobrar dele, e foi justamente numa cobrança dessa, ali em frente ao 
3º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Maranhão, em Imperatriz, 
num momento de vacilo, num momento ímpar, que a segurança do Go-
vernador deixou que nós encostássemos nele. Na época, nos juntamos e 
o Governador Flávio Dino disse que quem tivesse determinação judicial 
naquele momento aceitaria e era para mim entregar. Eu era vereador 
em Imperatriz, era pra mim entregarem as liminares. E nisso surgiram 
mais de 1200 liminares que há havia no estado do Maranhão, Dr. Ar-
naldo Melo, e faltavam ser cumpridas. E o Governador, de pronto, fez 
cumprir todas naquele momento. Fizeram curso. Começaram em 2016 
o curso e, no dia 05 de abril de 2017, finalizavam ali uma barra e, acima 
de tudo, viramos irmãos. Formavam naquele momento 1.217 policiais 
militares. E eu queria ressaltar aqui o soldado Falcão, que virou /15; 
Salomão, daqui de São Luís, 16; o Arruda, de Imperatriz, 16; a Áu-
rea,15, de São Luís; a Vanessa, de São Luís; o Decirvo, famoso bananal, 
/17; o Rangel, de Santa Inês; a Patrícia, de Imperatriz, a minha amiga 
Paty; o Dário, conhecido como Caveira/17; o Trindade, de Açailândia; 
o Joel, de Imperatriz; o Ricardinho; R. Lima; o Emanuel, de Imperatriz, 
dentre muitos outros; o Elson, que andava o estado e, na ausência do 
meu amigo Marcelo, que, inclusive, estudou comigo na UEMA, fez 
geografia e faleceu de câncer. Se formou em Açailândia. O Marcelo, 
que já faleceu; Anibal, de Açailândia também; e o Ronácio, de Açailân-
dia, que já passaram dessa vida, mas deixaram registro também nessa 
barra. E hoje, de maneira ainda, ao amanhecer, vários desses amigos 
que andaram o Maranhão, que viajaram, viemos aqui em São Luís. Ba-
teram o motor do meu carro numa dessas viagens. Me acordaram para 
lembrar dessas histórias, de fotos, de fatos, de lutas que começaram lá 
na Região Tocantina e se espalharam para todo o Maranhão. E hoje, de 
maneira muito especial, agradecemos a Deus, agradecemos ao ex-go-
vernador Flávio Dino pelo momento de comemorar cinco anos dessa 
barra. E mais importante ainda, depois de nomeados, depois de mais de 
três anos de polícia, ainda existia o problema de as liminares estarem 
caindo em todo o Maranhão. E, numa ação minha, Deputado Yglésio, 
junto com o Deputado Pará Figueiredo, que aqui não se encontra, fomos 
até o judiciário e conseguimos uma audiência em que a gente chamava 
para uma convalidação jurídica. Convalidação jurídica era dizer que 
o ato não era falho, que o ato não era nulo, que nós precisaríamos ali 
da legitimidade e, principalmente, deixar os pais de família e deixar 
os policiais militares quites com a Justiça. O Governador Flávio Dino 
determinou à Procuradoria que fizesse a convalidação jurídica de todos 
os /17, /16, /15. E os que não fizeram ainda é uma quantidade mínima. 
O Dr. Anderson, inclusive, também me ajudou em algum estudo sobre 
isso. Já começou, já adiantou bem e mais do que comemorar cinco anos 
de polícia, estou aqui também para dizer o quanto são importantes para 
a segurança pública do Maranhão. Equivalem a praticamente um quinto 
de toda a tropa. As ações e, principalmente, o que eles têm demonstrado 
em todo o estado do Maranhão mostra que honram a farda da polícia 
militar. Meus parabéns a todos os /17. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Deputado Dr. Yglésio, 5 minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Uma semana nova que se 
inicia, um novo Governo do Estado, eu subo à tribuna para parabenizar 
o nosso novo Governador Carlos Brandão, a gente espera, Governador 
Brandão, que seja um governo exitoso, essa Assembleia em sua maioria 
torceu muito para que isso acontecesse, essa transição pacífica, essa 
transição harmoniosa que foi conseguida também graças ao esforço do 
ex-Governador Flávio Dino, que agora passa a se dedicar a um novo 
momento, a uma pré-campanha para o Senado Federal. E a gente espera 
que o Governador Brandão tenha muita luz em suas decisões, que man-
tenha essa linha de diálogo exitosa que tem tido enquanto Vice-Gover-
nador, enquanto foi Vice-Governador, e espera-se e avalia-se que tudo 
possa acontecer dentro desse previsto, tendo em vista as indicações que 
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foram feitas até o momento para os cargos de secretaria, para o primeiro 
escalão no governo. Nós torcemos pelo êxito do projeto e vamos nos 
colocar na medida do possível sempre no sentido de ajudar o Governo 
do Estado, agora mais ainda com essa nova administração. De toda for-
ma, nos últimos dias, nós temos visto alguns problemas, mudando um 
pouco a temática para cidade e São Luís. Não posso deixar e dizer que, 
na semana passada, nós tivemos o fim da greve de ônibus na cidade, só 
que a condição dos coletivos e do transporte de São Luís continua sendo 
extremamente ruim. Extremamente ruim porque os ônibus continuam 
em condições inadequadas, extremamente ruim porque o empresaria-
do, o SET não ficou satisfeito com a proposta que foi construída pela 
prefeitura. Não foi boa a proposta no sentido de que estão ajudando 
com menos recursos do que ajudaram no final do ano passado. Ou seja, 
como é que a situação piora, a situação chega ao fundo do poço abso-
luto, e eu venho como a solução ainda menos efetiva do que aconteceu 
no ano passado. Então, lamentável a forma que tem sido conduzida, 
pela Prefeitura de São Luís, o prefeito parece que não acordou de um 
sono absoluto, desde o estrelato que ele conseguiu com a pandemia, 
que não foi um mérito próprio, digamos assim, na verdade, ele tem que 
todo o dia agradecer, ele devia ter uma estátua daquele indiano que veio 
aqui no navio e que conseguiu as 300 mil doses de vacina, que colocou 
São Luís naquele momento à frente da vacinação nacional. Porque o 
Ministério da Saúde deu uma atenção especial à cidade. Portanto, ele 
teve esse momento de sorte, mas desde aquele momento ele não teve 
nenhum tipo de governo, de ação significativa da prefeitura. Não posso 
deixar de registrar que na quinta-feira, passei ali no Anel Viário e a obra 
nunca foi finalizada, continua deteriorada. O Edivaldo Holanda inaugu-
rou a obra, a obra alguns problemas de inauguração, às vezes as coisas 
acontecem mesmo, as empresas entregam a toque de caixa a coisa, mas 
já tem um ano e quatro meses praticamente que a obra segue esbura-
cada, drenagem com problema e em um ponto que é central na cidade 
de São Luís. Nós não estamos falando de uma ruazinha pequena lá na 
zona rural, que ela por si só, mesmo sendo pequena, mereceria atenção, 
mas, proporcionalmente. Nós estamos falando do Anel Viário, uma das 
vias principais de circulação dentro da capital, fluxo de veículos alto, 
fluxo de ônibus intenso, fluxo de transporte intermunicipal de vans in-
tenso ali, e uma condição de trânsito. Nós estamos falando de um ano 
e três meses, da mesma forma que a gente chega para falar da situação 
da saúde do município. Terminou a pandemia, o hospital nunca voltou 
ao funcionamento que tinha antes da pandemia. O Hospital da Mulher 
fazia cirurgia ginecológica em alto nível, com produtividade. Quando 
a Natália saiu, a Secretária de Saúde, as coisas estavam funcionando, 
girando bem. Veio a pandemia, acabou a função do Hospital da Mulher. 
Da mesma forma, a Santa Casa afundou. O prefeito dizia que ele ia ser 
o prefeito amigo das filantrópicas, mas está aí o Aldenora Bello arre-
bentado, está aí a Santa Casa com problemas brutais, está aí a Apae que 
não teve praticamente nenhum auxílio da prefeitura. Antes, o prefeito 
era deputado federal e dizia: ‘eu sou o deputado amigo das unidades da 
Apae. Então, acorda desse sono profundo que tu te colocaste, Braide, 
dentro da pandemia, depois da pandemia, porque o estrelado só veio por 
conta da vacina. Tira o quadro do indiano de parte de trás da prefeitura e 
vamos trabalhar, meu irmão, porque chega dessa preguiça que se trans-
formou a Prefeitura Municipal de São Luís. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Senhor Presidente, só verificar se tem alguém inscrito. 
Deputado Wellington do Curso, Questão de Ordem. Senhor, eu sou o 
próximo orador. Só verificar se tem alguém após o Deputado Wellin-
gton.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Tem o Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pron-
to. Vou só substituir, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Tem que saber se ele permite. Permite, Deputado Edival-
do Holanda, antecipar? Deputado Edivaldo Holanda, V. Ex.ª permite? 
Deputado Edivaldo Holanda, cinco minutos, antecipando ao Deputado 
Wellington do Curso, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Por 

isso que eu tenho um profundo respeito pelo Deputado Edivaldo Ho-
landa.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem revi-
são do orador) – Senhor Presidente Deputado César Pires, quebro um 
jejum de quase três anos de não vir a esta tribuna. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Tem orador na tribuna. Eu pediria silêncio aos meus 
pares.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Não atra-
palham, pode deixar, é do parlamento. Pode deixar. Tranquilo. Nós 
vivemos, nos últimos dias, Deputado César, senhores e senhoras, de-
putados e deputadas, um movimento permitido pela democracia que 
vivemos neste país através da janela partidária, onde, no Brasil, cente-
nas de deputados e deputadas deixaram os seus partidos originários e 
procuraram outras legendas, claro, tentando a sobrevivência eleitoral. 
Deputado Arnaldo Melo, aqui não foi diferente: vários deputados deste 
plenário procuraram se abrigar em algumas legendas importantes para 
eles e para elas. Eu estava, há 20 anos, no Partido Trabalhista Cristão. 
Parece que foi ontem, Deputado César, Deputada Cleide. Vinte anos 
no PTC. O PTC mudou. Eu perdi a presidência para a família Verde, 
mas continuei no PTC, partido que eu sempre gostei muito. E fui para 
o PSD, partido que abriga a novidade na sucessão do estado do Mara-
nhão, o ex-prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior. A novidade, 
a esperança, a experiência jovem para o estado. E, segundo um arti-
culista da nossa imprensa, quem mais lucrou na mudança de partido, 
porque nós tivemos ingressando no PTC o Deputado JP, de Imperatriz, 
uma grande liderança. PSD é o templo. Já lá está o presidente esta-
dual Deputado Federal Edilázio Júnior, um deputado experiente que 
comanda o PSD no estado com muita competência. Tivemos o ingresso 
do Deputado César Pires, muito embora ainda conste o PV. Não sei se é 
alguma pressão do deputado Adriano, mas ainda está ali PV. Deputado 
Adriano, não sei. Mas ele está no PSD. Eu lhe garanto. É bom a gente 
examinar depois isso aí. Os deputados: Pastor Cavalcante, Mical Da-
masceno a quem, Deputado César Pires, sem ter a autoridade que tal-
vez V. Ex.ª tenha, eu dou boas-vindas, porque ingressei agora no PSD 
depois de V. Excelência. E eu estou muito feliz com essa formação do 
PSD no Estado do Maranhão e com a desenvoltura de Edivaldo Holan-
da Júnior em sua pré-campanha de Governador ao Estado do Maranhão, 
andando devagarzinho pelos municípios, nos interiores, fazendo suas 
caminhadas, suas carreatas, suas reuniões, dando suas entrevistas e se 
preparando para o grande embate, para a grande campanha que virá aí 
de sucessão do Governo do Estado do Maranhão. Tenham, os senhores, 
uma certeza: Edivaldo Holanda Júnior fará uma grande campanha para 
o Governo do Estado do Maranhão. E eu sei que estará à altura dos 
grandes debates que deverão acontecer no rádio e na televisão. Senhor 
Presidente, a partir de hoje, quero dizer a V. Ex.ª, como novel figura do 
PSD, estarei na tribuna desta Casa, todos os dias, ao lado de V. Ex.ª e 
dos nossos companheiros e do povo do Maranhão. Muito obrigado, um 
grande abraço, Deputado Hélio. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, dileto amigo Deputado César 
Pires, senhoras e senhores deputados, internautas, imprensa, o nosso 
mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. 
A esperança vai vencer o medo e a perseguição no Estado do Maranhão. 
A esperança vai vencer o medo e a perseguição no Estado do Maranhão. 
Digo e repito porque o Estado do Maranhão para o ano de 2022 tem a 
pré-candidatura ao Governo do Estado do médico Dr. Lahesio Bonfim, 
o ex-prefeito de uma pequena cidade do interior do Estado que hoje é 
referência nacional, uma das prefeituras com a gestão mais bem avalia-
da no Brasil. Uma pequena cidade do interior do estado do Maranhão 
que conseguiu fazer muito com muito pouco. É destaque no cenário 
para as eleições de 2022. Uma pré-candidatura que nasce das ruas e 
nasce no coração do povo do estado do Maranhão, um povo sofrido que 
acreditou outrora numa mudança que não ocorreu com Flávio Dino, o 
ex-governador que colocou o estado do Maranhão nos piores índices 
sociais, mas que, hoje, renova a sua esperança com o nome do Dr. Lahe-
sio Bonfim. A população do estado do Maranhão, o povo do estado do 
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Maranhão já brada: o Maranhão tem jeito sim, é Lahesio Bonfim! Se-
nhoras e senhores, teve um tempo em que o povo de Deus estava cativo 
na Babilônia, preso na Babilônia, com os seus sonhos surrupiados, com 
os seus desejos de melhoria totalmente ultrajados. Naquele momento, 
Deus levantou um profeta que teve inspiração divina e escreveu, Depu-
tado Edivaldo Holanda, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, escre-
veu um livro tão pequeno, mas de suma importância para o seu povo. 
No Livro de Lamentações, o profeta Jeremias diz: “Precisamos trazer à 
memória as coisas que nos dão esperança”. Hoje, temos essa esperan-
ça. Hoje, temos uma segurança partidária, uma segurança jurídica no 
PSC, no partido administrado pelo Deputado federal Aluísio Mendes, 
um dos mais conceituados do Brasil. O Deputado federal Aluísio Men-
des nos deu abrigo, possibilitou a pré-candidatura ao governo do Estado 
do Dr. Lahesio Bonfim e também a reeleição do Deputado Wellington 
do Curso pelo PSC. Na manhã de hoje, eu faço um agradecimento espe-
cial ao Deputado federal Aluísio Mendes, presidente estadual do PSC, 
um homem correto, um homem honrado. Aqui, o agradecimento espe-
cial do professor e Deputado estadual Wellington do Curso, que hoje 
eu estou motivado, empolgado, entusiasmado no PSC e com a pré-can-
didatura ao governo do Estado do Dr. Lahesio Bonfim. Vou concluir, 
Senhor Presidente, com o tempo que me resta. No livro de Lamentações 
do profeta Jeremias, Deus nos ensina que precisamos trazer à memória 
as coisas que nos dão esperança. E o estado do Maranhão tem hoje uma 
pré-candidatura forte, pujante e, com certeza, entrará nos grandes deba-
tes e mostrará para o estado do Maranhão que nós temos um pré-can-
didato competitivo e um pré-candidato que nasce nas ruas e no coração 
do povo do estado do Maranhão. Vamos, juntos, reconstruir o estado do 
Maranhão. Senhor Presidente, antes que a sirene toque mais uma vez, 
conceda-me um minuto para finalizar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Um minuto improrrogável, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Res-
peitando as demais pré-candidaturas, respeitando os pré-candidatos, 
mas, a partir de hoje, nós estaremos defendendo não só na Tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas em cada lugar que 
o meu pé direito tocar e o meu pé esquerdo for logo atrás, for junto, es-
taremos levando a pré-candidatura ao Governo do Estado do Dr. Lahe-
sio Bonfim. O Maranhão tem jeito, sim; é Dr. Lahesio Bonfim. Em de-
fesa da nomeação dos aprovados em concurso, dos remanescentes, dos 
1.400 aprovados, de um novo concurso, em defesa do policial militar e 
do policial civil, de uma restruturação e valorização dos policiais, em 
nome dos professores, em nome dos servidores públicos do Estado do 
Maranhão, em nome do crescimento e do desenvolvimento, em nome 
de um Maranhão com educação, com saúde, com segurança pública de 
verdade, hoje, o estado do Maranhão terá um governador de verdade, 
não um governador da propaganda. O Estado do Maranhão tem jeito, 
sim; é Dr. Lahesio Bonfim. Finalizo rogando a Deus que estenda as suas 
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população e 
que conceda ao nosso pré-candidato sabedoria para que possa conduzir 
essa pré-campanha e possa conquistar mentes e corações entorno de um 
projeto que não é dele, em torno de um projeto, que eu repito, nasceu 
no coração do povo do estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. 
Obrigado pela atenção e agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Roberto Costa, 05 minutos sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa. Senhor 
Presidente, eu subo, hoje, nessa tribuna para chamar a atenção de uma 
situação que tem ocorrido de muita gravidade no Maranhão, que é esse 
período chuvoso. As chuvas, em janeiro e fevereiro, tiveram uma in-
tensidade, também, muito grande em março e agora neste começo de 
abril. Deputado Edivaldo Holanda, é a maior carga de chuva que histo-
ricamente acontece nesse período. E o que aconteceu? Aqui nós temos 
outros deputados que fazem também trabalho nessas regiões. Na região 
de Pedreiras e de Bacabal, já houve um aumento considerável do rio. 
O que ocorreu foi que começou a acontecer uma leva muito grande de 
pessoas desabrigadas de famílias ribeirinhas. A Prefeitura de Bacabal 
tem feito a sua parte, tem ajudado os ribeirinhos, mas é necessário que o 
Governo do Estado possa fazer também a sua intervenção para ajudar o 
município de Bacabal nesse momento de extrema dificuldade. O bairro 
da Trizidela está, praticamente, eu acredito com 50 a 60% de famílias 

desabrigadas. E a estrutura também para abrigos não está sendo ainda 
a contento. Por isso é necessário que o Governo do Estado possa fazer 
urgentemente uma parceria também com a Prefeitura para que o Gover-
no possa fazer a sua parte no município de Bacabal. É necessário que a 
Secretaria de Ação social, a Casa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polí-
cia Militar, a Defesa Civil do Estado possam ir urgentemente para a ci-
dade, fazer o levantamento e aqui eu defendo, inclusive eu já falei com 
o Governador Brandão para que seja disponibilizado para as famílias 
ribeirinhas desabrigadas, o aluguel social. Porque você não consegue 
encontrar hoje em Bacabal espaços que possam atender toda a demanda 
das famílias desabrigadas. E o aluguel social vai dar condições para 
que essas famílias possam procurar uma casa, uma residência para ficar 
nesse período de abril, que é o período de maior dificuldade, é o período 
mais grave das enchentes. É um assunto muito sério, nós passamos, 
claro, por um momento de transição política no Estado, mudança de 
governo, mas a população do Maranhão que está sendo atingida por 
essas enchentes, precisa ter o apoio do Assembleia Legislativa, ter o 
apoio do Governo do Estado, das instituições que têm responsabilidade 
com o povo do Maranhão. Então isso é necessário que esse debate pos-
sa começar aqui, e que o governo possa fazer a sua parte na cidade de 
Bacabal. É inadmissível a gente ver o sofrimento das pessoas às vezes 
tirarem as suas mobílias, as suas coisas, as suas roupas, arrumar um ca-
minhão e não ter para onde levar. Porque o aumento nesse momento foi 
muito grande e está pegando praticamente todo mundo de surpresa. En-
tão é necessário urgentemente essa parceria do Governo do Estado, com 
a Prefeitura para ajudar os nossos irmãos desabrigados. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputada Socorro Waquim, por cinco minutos, sem 
apartes, e a deputada é a última inscrita em obediência ao Regimento.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Depu-
tadas, imprensa, senhores servidores. Eu venho à tribuna hoje, inicial-
mente, faço um registro importante no dia 2 de abril, recentemente, nós 
comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma 
data que foi reservada mundialmente para que a sociedade seja alertada 
cada vez mais para esse espectro, que não é uma doença, na verdade, 
também não é para ter preconceito, é para inclusão social. Então, foi um 
dia em que o mundo inteiro se voltou para se preocupar com os autistas 
que hoje é um número muito grande, inclusive a estatística aumenta a 
cada dia chamando a atenção para essa população que precisa cada vez 
mais de apoio de políticas públicas e de direitos garantidos para o seu 
desenvolvimento. Então, eu faço esse registro importante quando fui 
Prefeita, Deputado Arnaldo, trabalhei muito em favor da questão do as-
pecto autismo dando condições para que essa população possa ter igual-
dade de tratamento e possa viver normalmente na sociedade. Também 
aproveito para lembrar que nesse momento, é verdade, vivemos tem-
pos novos de novas decisões, decisões essa que esperamos e pedindo a 
Deus muita sabedoria para que agora o Governador Carlos Brandão por 
quem, por qual causa trabalhamos firmes em favor do Maranhão, dos 
maranhenses, que ele possa estar sempre com essa mesma postura de 
homem municipalista, de homem probo, de homem paciente, resiliente, 
de homem preparado, firme de propósito, para que o Maranhão e os 
maranhenses continuem ganhando com a sua gestão. Temos esperança 
que se faça, cada vez mais, muito se tem dito, muito foi feito, muito 
registro, mas é preciso cada vez fazer mais. E é com essa esperança que 
nós desejamos e pedimos a Deus que dê a ele muita sabedoria para que 
faça um bom governo até 31 de dezembro e que possa dar continuidade 
a esse projeto de governança para que o Maranhão continue avançando 
e se desenvolvendo inteiramente. Quero também aqui aproveitar esse 
tempo que me resta para fazer um registro importante. Ontem, dia 04 
de abril, foram comemorados 90 anos de OAB. Eu fiz um pedido a esta 
Casa de um requerimento para uma sessão solene em homenagem a 
essa instituição extremamente importante no Maranhão, no Brasil, que 
tem se colocado na defesa de inúmeras causas a favor da democracia, 
da constitucionalidade, das questões jurisdicionais e, principalmente, 
em defesa daqueles que precisam do trabalho da advocacia. Portanto, 
nós colocamos aqui e creio que vai entrar hoje, peço aos colegas apro-
vação desse requerimento que solicita sessão solene para ser feita por 
essa Casa, o mais breve possível, de forma que, ao comemorar esses 
90 anos da história da OAB no Maranhão, nós possamos estar aqui 
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reconhecendo a história de luta, de conquistas, os relevantes serviços 
que a Ordem presta ao Maranhão. No dia 04 de abril, portanto, ontem, 
foi comemorada essa data que significa toda uma linha enorme de tra-
balhos ao estado de direito no Maranhão e no Brasil, justa homenagem 
que aqui eu aproveito para prestar a todos os advogados e advogadas 
do Maranhão que, em todos os rincões do Maranhão, estão lá prestando 
seus serviços de uma forma ordenada, de uma forma cirúrgica, de uma 
forma competente na defesa de todos os maranhenses. Assim, eu faço 
esses três registros, nesse dia de hoje, com a certeza de que, com Carlos 
Brandão no governo, com a comemoração dos 90 anos da OAB e com o 
olhar voltado para a conscientização do autismo aqui no Maranhão, nós 
vamos poder estar trabalhando grandes bandeiras, grandes frentes em 
favor do nosso povo, em favor de nossa gente. Muito obrigada, Senhor 
Presidente.

IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-

SAR PIRES – Projeto de Lei nº 362/17, de autoria do Deputado Adria-
no (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como 
está. À sanção. Projeto de lei de autoria do Deputado Adelmo Soares, 
que institui a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas 
por Barragens. Em discussão. Em votação. Quem for a favor perma-
neça como está. À sanção. Parecer em Redação Final. Em discussão e 
votação em único turno. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania em Redação Final ao Projeto de Lei nº 052/20, de autoria 
da Deputada Detinha (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor 
permaneça como está. Aprovado. A sanção. Projeto de Lei nº 554/21, 
de autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem Gover-
namental nº 122/21 (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor 
permaneça como está. Aprovado. A sanção. Desculpa, primeiro turno 
e segundo turno. Projeto de Lei nº 346, de autoria da Deputada Dra. 
Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor per-
maneça como está. Vai ao segundo turno. Requerimentos à deliberação 
do Plenário. Requerimento nº 54/22, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, professor e Deputado Estadual 
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Em discussão. Cinco minutos, sem apartes, Deputado. 
Esse requerimento que o Deputado Wellington do Curso fez, foi sub-
metido à Mesa, e a Mesa rejeitou. Nesse indeferimento, ele requereu 
que fosse submetido ao plenário, e nós estamos julgando aqui, se a de-
cisão, se permanece a solicitação do Deputado Wellington do Curso 
e aprovado pelo Plenário, ou se o Plenário rejeita. Em discussão. Em 
votação. Quem for a favor, permaneça como está, seja encaminhado 
expediente...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só 
uma Questão de Ordem, foi ato rejeitado o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Foi rejeitado, mas agora eu submeti o Plenário, o Plená-
rio aprovou.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não. A gente 
aprecia a decisão da Mesa, a Mesa rejeitou o requerimento, e ele enca-
minhou ao Plenário, quem mantém a decisão da Mesa, permanece como 
está, permanecendo como está, o requerimento está rejeitado, manteve 
a decisão da Mesa de rejeitar o requerimento, pois é, e isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Tem alguém que disse o contrário? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É porque Vossa 
Excelência disse que ele foi aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Mantida a decisão da Mesa. Deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento nº 63, de autoria do Deputado Wellington do Curso, soli-
citando que depois de ouvida a Mesa seja encaminhado Expediente ao 
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e à Secretária de Estado de 
Transparência e Controle, Senhora Lilian Régia Gonçalves Guimarães, 
solicitando todas as informações sobre as mudanças ocorridas no Portal 
de Transparência do Governo do Maranhão, no dia 9 de março de 2022, 
uma vez que, em consultas realizadas em dias anteriores, verificou-se 

que diversos dados salariais foram modificados na data supramencio-
nada. Desta forma que encaminhe todas essas modificações ocorridas e 
suas razões. O Requerimento foi Indeferido pela Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Só um instante, Deputado Wellington. Foi Indeferido pela Mesa, o autor 
recorreu ao Plenário. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, solicitar a benevolência de Vossa Excelência, da Mesa, 
para que eu possa encaminhar o Requerimento, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vossa Excelência tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, se-
nhoras e senhores, dirijo a palavra ao Deputado Rafael Leitoa. Depu-
tado Rafael Leitoa, por gentileza! Deputado Rafael Leitoa, por favor! 
Deputado Rafael Leitoa. Por favor, Deputado Rafael Leitoa. Deputado 
Rafael Leitoa, o requerimento anterior passou pelo crivo dos parla-
mentares, deputados da base do governador ou do governo, e foi re-
jeitado. Deputado Rafael Leitoa, cadê a transparência que V. Ex.ª tanto 
defendeu, na vez passada, querendo defender o presidente do sindicato, 
querendo defender o Sinproesemma? Agora chegou o momento para 
saber a verdade, Deputado Rafael Leitoa. Então, por gentileza, estou 
aguardando, Deputado Rafael Leitoa. O primeiro requerimento já não 
passou, mas nós já estamos encaminhando ao presidente do sindicato 
para que possa encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão todos os ofícios, solicitação de reajuste, nos últimos sete anos, 
ao governo do Estado do Maranhão. Aí eu pergunto a V. Ex.ª, Deputado 
Rafael Leitoa: V. Ex.ª disse, na passada, que ia trazer a documentação 
comprovando que as denúncias que eu estava fazendo, na tribuna da 
Assembleia, eram infundadas. Trago, mais uma vez, à tribuna da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o escândalo dos supersa-
lários pagos aos professores que estão na diretoria do Sinproesemma. 
Ao fazer a defesa do governo do Estado, da Secretaria da Educação 
e do Sinproessema, o Deputado Rafael Leitoa foi um dos defensores, 
dizendo que ia trazer a documentação. Não vou me reportar nem aos 
outros, vou reportar algo novo. Nós fizemos uma consulta no Portal da 
Transparência, no dia 09 de março, às 11h46, e aqui consta o segundo 
vice-presidente que, assim como o presidente, assim como o primei-
ro vice-presidente, assim como o tesoureiro, de acordo com o Portal 
da Transparência, recebeu supersalários do governo do Estado, da Se-
cretaria de Educação, com recursos do Fundeb, recursos oriundos do 
governo federal, que precisam ser fiscalizados pelo Ministério Público 
Federal, pela CGU e pela Polícia Federal. Após consulta no Portal da 
Transparência, nós constatamos, verificamos que os membros da dire-
ção do sindicato estavam recebendo altos salários, supersalários, uma 
verdadeira máfia. Ao fazer a consulta na parte da tarde, após a nossa 
denúncia, os dados foram alterados, modificados, e é por isso, Senhor 
Deputado Rafael Leitoa, que estamos apresentando aqui um requeri-
mento, solicitando transparência do governo do Estado e também da 
Secretaria de Transparência e Planejamento para que possa encaminhar 
um relatório das alterações ocorridas no Portal da Transparência, no dia 
09: quais as alterações ocorridas, quem mandou fazer as alterações e 
por que mandou fazer as alterações? E é por isso que estamos aqui em 
busca de transparência. Eu solicito a V. Ex.ª que, mais uma vez, possa 
solicitar à base do Governo que possa aprovar o requerimento, por gen-
tileza. O requerimento está sendo discutido. É uma solicitação para que 
o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transparência e Con-
trole, encaminhe à Assembleia Legislativa um relatório das alterações 
ocorridas no Portal da Transparência no dia 09 de março, no dia em que 
denunciamos um escândalo, uma máfia dos supersalários dos professo-
res ligados ao Sinproesemma. E solicitamos também que o Governo do 
Estado possa conceder reajuste de 33,24% a todos os professores, ou, 
então, que o Governo do Estado possa dar um reajuste e cada professor 
no Maranhão receba 14 mil reais, cada professor do Maranhão receba 
14 mil reais, igual recebe a diretoria do Sinproesemma. Aqui, senhoras 
e senhores, nós podemos compreender por que o sindicato não defende 
os professores. Aqui podemos compreender por que o sindicato não luta 
pelo ajuste de 33,24%, por quê? Porque, de acordo com o Portal da 
Transparência, a direção do Sinproesemma recebe salários que vão de 
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14 até 34 mil reais. Com a palavra, Deputado Rafael Leitoa e a base do 
Governo para que possa ter transparência, por gentileza. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Nós estamos no 
item 7 da Ordem do Dia, requerimento do Deputado Wellington apenas 
para encaminhamento? Prazo de discussão já acabou?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Agora é só encaminhamento. Se V. Ex.ª quiser, tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu gostaria, Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Bom dia, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, 
telespectadores da TV Assembleia. Infelizmente, a gente é obrigado, 
mais uma vez, a ouvir aqui o Deputado Wellington com essa narrativa, 
tentando construir um absurdo, que é a existência de supersalários dos 
diretores do Sinproesemma. Mais uma vez, essa discussão aqui no ple-
nário da Assembleia, que várias vezes, comprovadamente, nós, inclusi-
ve, já mostramos o que, de fato, existe com relação aos salários pagos 
aos diretores do Sinproesemma. Agora o Deputado não tem outra coisa 
a fazer a criar narrativa falsa, fake news, para poder chamar a atenção 
da população. Mas, Senhor Presidente, eu gostaria até um pouco de si-
lêncio por parte dos colegas, porque trago também aqui, além de todos 
os contracheques dos diretores do Sinproesemma, a ficha financeira e 
o comprovante de rendimento dos diretores do Sinproesemma. Como 
nós já falamos, desde o início, que ninguém sabe de onde o Deputa-
do Wellington conseguiu esse Portal da Transparência adulterado. Se 
foi alguém que passou para ele adulterado, se foi adulterado em outro 
lugar. E a única informação concreta de prova que o deputado tem é 
um espelho impresso, claramente adulterado no Portal da Transparên-
cia, e quer colocar isto aqui como prova. Por isso que é que estamos 
aqui encaminhando a rejeição do requerimento, e, rapidamente, Senhor 
Presidente, está aqui a carta do Sinproesemma, um ofício que veio até 
mim, que venho por meio deste documento apresentar toda a documen-
tação necessária para pôr fim às acusações infundadas e produzidas 
pelo deputado, o senhor Wellington do Curso contra mim, minha es-
posa e demais diretores do Sinproesemma, de receber supersalário de 
professor da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, como professor de 
vinte horas comprovo através dos meus contracheques, ficha financeira 
e comprovante de rendimento de Imposto de Renda, que em nenhum 
momento recebi além do que me é devido, toda a documentação de 
cunho pessoal foi diretamente obtida do Portal do Servidor, mediante 
Login e senha. Segue em anexo também a documentação dos diretores 
do Sinproesemma citados pelo referido deputado, toda a diretoria do 
Sinproesemma está à disposição dessa Casa para esclarecer essa grande 
mentira produzida pelo deputado Wellington do Curso, e que tem ca-
luniado e difamado membros da diretoria deste sindicato, pais e mães 
de família, homens e mulheres trabalhadoras. Informamos ainda que a 
documentação que comprova os salários recebidos pelos diretores do 
Sinproesemma, foi enviado à Justiça e foi ingressada ação civil e cri-
minal contra o deputado Wellington do Curso, o Sinproesemma solicita 
também junto à Comissão de Ética e a Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Assembleia Legislativa, para que investigue a fraude citada na 
tribuna desta Casa pelo deputado Wellington do Curso, e que o mesmo 
prove as alterações das informações obtidas pelo Portal da Transpa-
rência. Reiteramos que todas essa fake news propagada, não passa de 
um grande golpe de mídia do deputado Wellington do Curso, que na 
iminência das eleições de 2022, quer chamar a atenção da categoria, 
visto que tem as suas bases eleitorais esvaziadas e enfraquecidas, em 
quase oito anos de mandato, o deputado não apresentou nenhum projeto 
em benefício dos trabalhadores em educação ou para educação, e agora 
tenta atacar o Simproesemma, um sindicato forte e com grande atuação 
na defesa dos direitos da categoria. Professor Raimundo Oliveira, presi-
dente do Sinproesemma, representando toda categoria dos professores. 
E aqui eu trago mais uma vez, como falamos na sessão retrasada, os 
contracheques dos diretores do Sinproesemma, a ficha financeira que 
comprova os rendimentos, está aqui: Henrique Gomes de Oliveira, li-
quido, vou até... me colocaram, vou colocar aqui: R$3.141,00; janeiro 
R$3.141, fevereiro R$3.254,00. Quero saber aonde está os supersalá-
rios que o deputado Wellington todo dia vem à tribuna aqui, falar. Isabel 
Cristina R$2.586,00, está aqui, deputado Wellington, os contracheques, 

a ficha financeira, o histórico. Vossa Exa. traz para a tribuna um papel 
adulterado do Portal da Transparência e com ele fica fazendo discurso 
contra o sindicato que representa e que conquista direito todos os dias 
para os professores, em diálogo constante com o Governo do Estado, 
que é o estado que mais teve progressões, concurso público e paga, sim, 
o maior salário do Brasil. E é por isso que nós estamos em crescida 
vertiginosa no IDEB, porque o ensino do Maranhão é outro. A rede es-
tadual de ensino do nosso governo é outra, com as escolas profissiona-
lizantes, com o Centro de Ensino Integral e toda rede regular de ensino 
do Estado do Maranhão. Então, deputado Wellington, o presidente do 
sindicato coloca que já ingressou com ação civil e criminal contra as 
sua pessoa, é algo que V.Exa. tem que realmente se respaldar porque 
apesar de nosso foro, apesar das nossas prerrogativas, é importante a 
gente estar fundamentado na verdade e não num papel timbrado com 
Portal da Transparência, colocando supersalário, e V. Ex.ª aqui fazer 
acusações que não tem provas contra os professores honrados no estado 
do Maranhão. Era esse o meu pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, só para esclarecer aqui a metodologia de votação. 
O requerimento foi indeferido pela Mesa, o autor recorreu ao Plenário. 
Os deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão. 
Os que forem contrários se manifestem. Mantida a decisão da Mesa 
com o voto contrário do Deputado Wellington do Curso. Requerimento 
nº 064, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, Questão de Ordem. Professor e Deputado Wellington do Curso 
para encaminhar, por gentileza, o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington, V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes. Re-
gistro a presença, no plenário, do Secretário de Articulação Política do 
Governo do Estado, já anunciado pelo Exm.º Senhor Governador. Ru-
bens Pereira. Seja bem-vindo. Antes que o deputado, só um instante, 
Deputado Wellington. Senhores deputados, senhoras deputadas, antes 
de o Deputado Wellington iniciar o pronunciamento, eu peço a atenção 
de todos. Como na sexta-feira, no caso no sábado, encerrou o prazo de 
mudança de partido e de filiação partidária e vários colegas mudaram 
de partido, é fundamental que todos informem à Mesa Diretora a sua 
nova filiação para que possa fazer as alterações aqui nas composições 
dos referidos blocos, porque, senão, pode ter algum problema na hora 
da utilização dos Tempos dos Partidos. Pediria, inclusive, se pudessem 
já informar hoje, para que amanhã já possamos fazer as atualizações. 
Basta um requerimento dirigido à Mesa, informando a nova filiação 
partidária. Deputado Wellington, V. Ex.ª tem cinco minutos, que agora 
está filiado ao PSC. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – PSC. 
Já até pedi para fazer alteração ali, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Ex.ª precisa fazer por escrito. V. Ex.ª tem a tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Muito obrigado. Senhor Presidente, Deputado Rafael 
Leitoa veio defender o requerimento anterior, não sabendo ele que tem 
mais dois. Deputado Rafael Leitoa, V. Ex.ª falou da alteração no Portal 
da Transparência. Se não podemos confiar no Portal da Transparência, 
vamos confiar em quem? Deputado Rafael Leitoa, eu solicitei por meio 
de Memorando na Assembleia Legislativa... Deputado Rafael Leitoa, 
pode prestar atenção, por gentileza. Eu ouvi atentamente V. Ex.ª. Eu so-
licitei inclusive à diretoria da Assembleia Legislativa. Deputado Rafael 
Leitoa, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael, não sei se V. Ex.ª deseja, mas o deputado que está na 
tribuna deseja a sua atenção.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pronto. Pode fa-
lar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Deputado Rafael Leitoa. Eu sempre sou muito atencioso à de-
fesa de V. Excelência, mesmo infundada e sem argumentos, mas eu sou 
muito atencioso sempre. Prova disso é que está aqui a documentação do 
sindicato. Eu tenho todas elas. Só que contracheque pode ser qualquer 
um. Eu quero é a ordem bancária de todos os pagamentos efetuados de 
janeiro a dezembro com salários, férias, décimo terceiro, horas extras. 
Porque só assim, Deputado Rafael Leitoa, vamos saber se existe uma 
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incoerência, uma inconformidade no que nós solicitamos e pesquisa-
mos no Portal da Transparência para que o Presidente do Sindicato está 
alegando. Somente isso. Deputado Rafael Leitoa, se nós não podemos 
confiar no Portal da Transparência, vamos confiar em quem? E mais 
ainda: é crime, crime gravíssimo, crime de improbidade administrativa. 
O Portal da Transparência o que significa? É um instrumento criado 
por lei, para que nós, cidadãos, possamos fiscalizar a aplicação do di-
nheiro público. Se o Portal da Transparência não tem transparência, se 
o Portal da Transparência mente, se o Portal da Transparência não fala 
a verdade, vamos acreditar em quem? Deputado Wellington do Curso 
fez consultas ao Portal da Transparência e constatou, verificou que o 
Portal da Transparência tinha relação de professores ligada à direção 
do Sinproesemma recebendo supersalários que vão de 12, 14, 15, 18, 
28 a até 34 mil reais. Denunciamos o presidente do Sindicato, denun-
ciamos o tesoureiro, na semana passada, o primeiro vice-presidente. 
Estamos aqui denunciando o segundo vice-presidente com salário de 
28 mil reais. O segundo vice-presidente que é lá da cidade de Barra 
do Corda. Então, senhor Deputado Rafael Leitoa, documento extraído 
do Portal da Transparência. E eu estou aguardando representação do 
presidente do Sinproesemma. E saiba ele que eu também estou fazendo 
representação de injúria, calúnia e difamação, porque ele vai ter que 
provar quais os documentos foram adulterados e fraudados pelo profes-
sor e Deputado Wellington do curso. Saiba ele também que eu solicitei 
à Assembleia Legislativa da Assembleia, à Diretoria de Informática da 
Assembleia um relatório completo das ações realizadas pelo meu ga-
binete e que já foi feito. Saiba ele também e V. Exa. também que nos 
já protocolamos no Ministério Público Estadual, no Ministério Público 
Federal, na CGU, no TSU e também na Polícia Federal. Encaminha-
mos também esse mesmo requerimento à Secretaria de Transparência 
e Controle. Precisa ser esclarecido, Deputado Rafael Leitoa. E não é 
somente com o contracheque, com esses espelhos que estão aqui. Um 
membro do parlamento estadual, Deputado Wellington do curso, fez 
uma consulta. V. Exa. ainda tenta, com um argumento frágil, que eu te-
ria utilizado denúncias recebidas. Essas denúncias foram protocoladas 
com base em consulta pessoal de um membro do parlamento estadual, 
Deputado Wellington do curso. E a documentação está anexada para o 
Portal da Transparência por meio da Secretaria de Transparência e Con-
trole, bem como para o Ministério Público, a Polícia Federal e todos os 
órgãos de fiscalização e controle. O próximo requerimento, Deputado 
Rafael leitoa, por gentileza, a gente solicita que o Governo do Estado 
e a Secretaria de Educação possam encaminhar as informações e os 
motivos, por que qualquer professor que eu consulte agora nesse exato 
momento na sua frente eu vou consultar e Vossa Excelência vai que os 
professores constam no Siope – Sistema Nacional de Informação. E por 
que todos os professores ligados ao Sinproesemma que nós denuncia-
mos a máfia, os supersalários, que, que, segundo o Portal da Transpa-
rência, receberam supersalários do Governo do Estado e por que não 
constam os dados desses professores do Sinproesemma no Siope? E é 
por isso que estamos solicitando por meio desse Requerimento e que 
V. Ex.ª possa solicitar transparência aos deputados da base do governo 
para aprovação do Requerimento, mais uma vez, não adianta só contra 
cheque, cópia de contracheque, queremos a cópia da ordem bancária 
de todos os pagamentos feitos em 2021, aos professores da diretoria do 
Sinproesemma.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, os deputados que mantêm a decisão da Mesa, 
estamos apreciando o Requerimento, aliás, o Item 8 da Pauta, Requeri-
mento nº 6422, os deputados que mantêm a decisão da Mesa permane-
çam como estão; os contrários, se manifestam. Aprovado com os votos 
contrários, com o voto contrário do Deputado Wellington do Curso, 
aliás, mantida a decisão da Mesa com o voto contrário do Deputado 
Wellington do Curso, o Deputado César Pires. Item 9, Requerimento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só 
agradecer ao deputado César Pires sempre muito solidário ao deputado 
Wellington do Curso, oposição aguerrida na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão hoje está no PSD, mas continuamos juntos, depu-
tado Wellington, deputado César Pires, continuamos juntos na luta em 

defesa da população do Estado do Maranhão da transparência e de um 
Maranhão melhor para todos. Deputado César, muito obrigado, meu 
amigo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Requerimento nº 85, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Esse requerimento foi indeferido pela Mesa, na semana passada, 
e o autor recorreu ao plenário, nós vamos apreciá-lo agora, Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - A últi-
ma e única arma que nós temos ainda é a tribuna, é a defesa das nossas 
ações, pedir a V. Ex.ª que retire de pauta para a próxima semana para 
que o assunto não morra, o assunto tenha pelo menos sobrevida até a 
semana que vem, por gentileza, retirar da pauta e discutiremos na pró-
xima semana, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item retirado da pauta a pedido do autor. Item 10, requerimentos nº 
73,74 de autoria do deputado Duarte Júnior, (lê). Tem cinco minutos 
para encaminhar, o Deputado Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e depu-
tadas, membros da imprensa, galeria, internautas, telespectadores que 
acompanham pela TV Assembleia. É com muita alegria que eu venho a 
esta tribuna fazer o encaminhamento sobre a importância da aprovação 
do requerimento de urgência acerca desse pacote de medidas que bus-
cam garantir mais direitos às pessoas com deficiência, em especial às 
crianças e aos jovens com trissomia do cromossomo 21. Desses proje-
tos, Senhor Presidente, eu gostaria de destacar um projeto enviado pelo 
ex-governador Flávio Dino a esta Casa, atendendo a nossa Indicação 
Parlamentar de número 379, para alterar o Estatuto do Servidor, pois, 
até a presente data, o Estatuto do Servidor do Estado do Maranhão ga-
rante uma redução de apenas duas horas na carga horária para as mães 
acompanharem os seus filhos com deficiência nas terapias e demais 
atendimentos de saúde. O que nós entendemos ser um grave erro. E 
é por essa razão que nós apresentamos indicação parlamentar e aqui 
nós temos a oportunidade de alterar, corrigir e melhorar o Estatuto do 
Servidor para que não apenas as mães, mas também os pais e responsá-
veis por crianças com deficiência possam levar e acompanhar os seus 
filhos nas terapias e demais tratamentos de saúde por um período ainda 
maior, pois a nossa indicação busca expandir a redução da carga horária 
à metade para mães, pais e responsáveis poderem acompanhar melhor 
esse atendimento. E é por essa razão, Senhor Presidente, que eu venho a 
esta tribuna fazer esse encaminhamento para que esta Casa aprove este 
requerimento de urgência para que nós possamos alterar, com maior 
velocidade, o Estatuto do Servidor e garantir mais direitos às nossas 
crianças, aos nossos jovens, às pessoas com deficiência. Apresentamos 
também requerimento de urgência para aprovação de outros projetos, 
como o PL 150/2022, que dispõe sobre adoção do sistema de inclusão 
escolar Aba para crianças e jovens com trissomia do cromossomo 21, 
com síndrome de Down, nas escolas da rede pública estadual. Apresen-
tamos ainda requerimento de urgência para a aprovação do Projeto n.º 
151/2022 que dispõe sobre a inclusão e reservas de vagas na rede públi-
ca e privada de educação para crianças e jovens com síndrome de Down. 
Apresentamos o requerimento de urgência, ainda, para a aprovação do 
Projeto de Lei n° 152, da nossa autoria, que dispõe sobre a conces-
são de gratuidade de entrada em estádios, ginásios esportivos, parques 
aquáticos e afins no estado do Maranhão para pessoas com trissomia 
do cromossomo 21, com síndrome de Down. Projeto n° 153/2022, que 
obriga as instituições públicas e privadas de ensino, no âmbito do es-
tado do Maranhão, a disponibilizarem cadeiras em locais determinados 
nas salas de aula para que as pessoas com trissomia do cromossomo 21 
possam ter melhor acesso à educação. Projeto n° 154/2022, que dispõe 
sobre as diretrizes para a implantação do Programa Censo de pessoas 
com trissomia do cromossomo 21, com síndrome de Down, e de seus 
familiares. Projeto de extrema importância para que nós possamos iden-
tificar e buscar colher e garantir direitos não só às pessoas com síndro-
me de Down, mas também as suas famílias. E ainda, Senhor Presidente, 
Projeto n° 155/2022, que dispõe sobre o vale T-21 com a transferência 
de renda para pessoas que possuem filhos com a trissomia do cromos-
somo 21 em situação de vulnerabilidade social. Projeto 156/2022, que 
dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento multi-
profissional para pessoas com trissomia do cromossomo 21. E, por fim, 
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o Projeto n° 120/2022, que já foi aprovado o requerimento de urgência 
e foi aprovado, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, que garante 
a obrigatoriedade da contratação de pessoas com síndrome de Down, 
com trissomia do cromossomo 21, por empresas que prestam serviço à 
Administração Pública. Projeto muito importante, pois busca garantir a 
esses jovens a oportunidade de...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que liberem o áudio para o Deputado Duarte concluir o pronun-
ciamento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Muito obrigado, 
Senhor Presidente. A oportunidade de desenvolver uma atividade pro-
fissional e exercerem essa atividade para fim de sua sobrevivência, sub-
sistência. Afinal de contas, essas pessoas são capazes de desenvolverem 
toda e qualquer atividade. Precisam apenas de oportunidade. É por essa 
razão, Senhor Presidente, que eu peço a todos os deputados e deputadas 
que aprovem o requerimento de urgência sobre esse nosso pacote de 
medidas que visam garantir mais respeito, garantir mais direitos, ga-
rantir inclusão na prática das pessoas com trissomia do cromossomo 
21. Muito obrigado, Senhor Presidente. Conto com a sensibilidade e a 
aprovação de todos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Os projetos irão às comissões técnicas para pa-
recer. Requerimento nº 75/22, de autoria da Deputada professora Socor-
ro Waquim (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Socorro, em seguida, 
agende aqui com a Diretoria da Mesa a data da Sessão Solene. O item 
12: Requerimento nº 76 , de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permane-
çam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, Professor e Deputado Wellington 
do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Os 
dois requerimentos, se não me engano, 14 e 15, ou 13 e 14, V.Exa. 
possa retirar de pauta e colocar somente na próxima semana, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estão retirados de pauta, os dois. Os itens 14 e 15 da pauta, que são re-
querimentos que seriam deliberados pela Mesa. Requerimento nº77, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 

V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Inscrita a Deputada Betel Gomes. Vossa Exa. tem 30 minutos, com 
apartes. Vossa Exa., claro, pode usar o tempo necessário pelo seu pro-
nunciamento, ainda que não sejam os trinta minutos.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputa-
das, TV Assembleia, a todos que nos acompanham pelas plataformas 
digitais. A honra e a glória sejam sempre para o Senhor! Hoje, ocupo 
essa tribuna para agradecer, para dizer que estou finalizando um ciclo e 
iniciando outro em minha vida. Quando nos elegemos para um cargo re-
presentativo, trazemos no coração a vontade de contribuir com o nosso 
povo, com a nossa gente. E quando vemos o nosso trabalho levar benefí-
cios concretos para quem mais precisa de ajuda nos recantos longínquos 
do nosso estado, contribuindo com muitas famílias, sentimos a missão 
sendo cumprida, Deputado Arnaldo. Estou muito feliz de ter participa-
do da assinatura da ordem de serviço para implantação de uma agroin-
dústria de beneficiamento do milho para comunidade Sagrima, fruto 
de Emenda Parlamentar, de minha autoria, no valor de R$200.000,00. 
Na ocasião estiveram presentes o ex-secretário da Agricultura, Luís 
Henrique Lula; o presidente da Agricupur, o Senhor Messias Lessa; o 
presidente da Associação de Agricultores Familiares, Marcos Queiroz, 
da terceira vicinal e o ex-prefeito Zé Gomes, meu companheiro de luta 
e a equipe técnica da Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão. 
Quero destacar também que fizemos a entrega, pela Secretaria de Agri-
cultura do Estado do Maranhão, de 20 kits de irrigação para a Associa-
ção de Agricultores Familiares da Terceira Vicinal, representada pelo 

seu presidente Marcos Queiroz, no valor de R$ 100 mil adquiridos com 
recurso de emenda parlamentar de minha autoria. É muito gratificante 
saber que muitas famílias serão beneficiadas por esses equipamentos 
que irão promover a geração de renda e o fortalecimento da agricultura 
familiar do nosso estado. Aproveito a oportunidade para comunicar que 
me filiei ao MDB, partido que me recebeu de forma calorosa. Pres-
to aqui a minha gratidão a todos os integrantes da sigla, em nome do 
Deputado Hildo Rocha que me fez um honroso convite. Não poderia 
deixar de agradecer ao PRTB, partido que me acolheu quando decidi 
ingressar na vida pública e me candidatar a deputada estadual, permitin-
do-me hoje ter um assento nesta Casa. E como não ser grata? Como não 
dizer obrigada se hoje faço parte da bancada feminina da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, como deputada representando mi-
nha querida Buriticupu e região?! Venho reafirmar meu compromisso 
com o povo do Maranhão e continuar a luta em defesa dos que mais 
precisam, acreditando sempre que, como ser humano, posso errar, mas, 
como parlamentar, nunca posso me omitir e muito menos negligenciar. 
Por isso, sigo agora no MDB, com o coração aberto, uma vontade enor-
me de contribuir e continuar as minhas convicções que me trouxeram 
até aqui, porque continuo sim a acreditar que todo o ser humano deve 
ser igual perante a lei, que todo cidadão merece dignidade que vem da 
educação, da saúde, da alimentação e da moradia digna. Defendo que o 
povo deve ser livre para expressar as suas ideias, sem medo de reivin-
dicar os seus direitos. Finalizo parabenizando o Ex-governador Flávio 
Dino pelo legado que o seu governo deixou. Desejo boa sorte, um bom 
trabalho ao atual Governador Carlos Brandão para que continue a tra-
balhar pelo povo do Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputada Betel, 
eu gostaria, antes de encerrar a sua fala, de um aparte. Eu quero, pri-
meiro, dizer da nossa alegria como membro do PMDB, como membro 
da Direção Estadual do Partido, em recebê-la no nosso partido, por-
que isso engradece o nosso MDB, até pela sua trajetória de vida, pela 
sua passagem aqui pela Assembleia. V. Exª. sempre foi uma deputada 
que se destaca exatamente pela simplicidade, sempre procura levar os 
benefícios para a sua região, sempre na luta. Junto com o seu esposo 
Zé Gomes, V. Ex.ª tem sido uma referência de toda aquela região de 
Buriticupu. É com muito orgulho que nós tivemos esse grande prazer 
de recebê-la no nosso partido. A sua vinda também deu, como eu disse, 
uma motivação inclusive para outros, inclusive para que pré-candidatos 
pudessem também vir ao PMDB, e nós chegamos a um momento 
como esse agradecendo o papel que a Governadora Roseana teve na 
ajuda e na montagem de toda essa chapa, na liderança de toda essa 
montagem da chapa do PMDB. O Governador Brandão, inclusive, 
também contribuiu. O Deputado Hildo Rocha foi incansável também 
nas grandes articulações, inclusive, pela relação de amizade e de con-
fiança que ele tem com a senhora. Mas a sua vinda para o MDB, como 
eu disse, engrandeceu o nosso partido, fortaleceu toda a nossa chapa. E 
eu tenho certeza que nós seremos uma grata surpresa nas eleições, se 
Deus quiser. E muito obrigado pela sua apresentação no partido, pela 
sua parceria a partir de agora. Muito obrigado. 

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES – Obrigada por 
suas palavras, pela acolhida, por sua receptividade. Farei de tudo para 
fortalecer...

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – De-
putada Bettel, permite? 

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES – Sim. 
A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Re-

forçando, deputado Roberto, as suas palavras, eu vou lhe dizer que você 
me encantou. É como o deputado Roberto falou, V.Exa. chegou aqui 
tímida e ninguém imaginava o seu conhecimento e a sua capacidade de 
trabalho. Estou muito feliz em ter V.Exa. aqui. mais uma mulher, luta-
dora, trabalhadora e que, com certeza, vai continuar esse caminho belo 
que V.Exa. começou. Um abraço a V. Excelência.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES – Muito obrigada. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

NETO EVANGELISTA - Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parla-
mentar Democrático, Deputado líder Vinícius Louro, 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – De-
putado Vinícius Louro. Se o Deputado Vinícius Louro não estiver pre-
sente, o vice-líder assume a presidência do bloco e vai utilizar. Deputa-
do Wellington do Curso por cinco minutos e, depois, o Deputado Ciro 
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Neto, que também agora faz parte do nosso bloco.. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Deputado Wellington, o deputado Ciro Neto 
já estava inscrito, já.. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É, ele 
faz parte do nosso bloco, deputado Wellington do Curso, deputado Ciro 
Neto, por cinco minutos. Mas como o deputado Ciro Neto está chegan-
do, eu quero dar as boas-vindas. Ele será o primeiro orador do nosso 
Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO FÁ-
BIO MACEDO - Deputado Ciro Neto por cinco minutos, com aparte.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, internautas, colegas deputados, telespectadores 
que nos assistem através da TV Assembleia. O que nos traz hoje aqui é 
falar um pouco sobre um requerimento que protocolamos sobre a cam-
panha estadual de conscientização do descarte correto de medicamen-
tos de uso humano e de uso veterinário, uma lei de minha autoria, Lei 
11.247/2020. E encaminhamos, hoje, esse requerimento, solicitando 
informações ao Governador do Estado, à Secretária de Meio Ambiente 
e ao Secretário de Saúde sobre a logística reversa desses medicamen-
tos. Lembrando que há o Decreto 10.388, de 2020, um decreto fede-
ral do Presidente Jair Bolsonaro que trata sobre assunto da logística 
reversa desses medicamentos. Devemos lembrar que um quilograma 
de medicamento descartado de forma incorreta no meio ambiente pode 
contaminar mais de quatrocentos e cinquenta mil litros de água. E já 
foi comprovado isto ainda em 2019 quando participamos de audiên-
cias públicas com o promotor Barreto, lá da Promotoria responsável do 
meio ambiente, junto com os representantes do Conselho Regional de 
Farmácia, junto com representantes da Câmara Municipal de São Luís, 
na figura do vereador Raimundo Penha, com representantes da Socieda-
de Civil, nós constatamos que já há indícios de contaminação de lençol 
freático aqui no Maranhão, por medicamentos descartados de forma in-
correta. E lembramos que o Decreto Federal tinha o prazo de dois anos 
para a sua execução e que agora no mês de junho terá por encerrado esse 
período de dois anos, onde todas as cidades, acima de 100 mil habitan-
tes, deverão ter pontos de coletas de medicamentos vencidos ou fora de 
seu prazo de validade ou extraviados, para isso lembramos que não só 
a iniciativa privada, as farmácias particulares e drogarias particulares, 
mas também as farmácias e postos de saúde e hospitais públicos no 
nosso Estado devem ter o local apropriado para o recebimento desses 
medicamentos que estão fora de uso. E lembramos mais uma vez, que 
a Lei nº 11.247, de março de 2020, Lei de nossa autoria, já estabelece, 
institui a campanha estadual de descarte e conscientização do descarte 
correto destes medicamentos de uso humano e uso veterinário. Então, 
nós encaminhamos este requerimento, no intuito de fazer valer a nossa 
Lei e tem o mês de abril como mês D de conscientização desse descarte. 
Aproveitamos ainda, Senhor Presidente, o tempo que nos resta, para 
falar do nosso ingresso agora no PDT, partido ao qual irei concorrer a 
minha reeleição pelo partido PDT, e também falar sobre o nosso pré-
-candidato, o senador Weverton Rocha, que, nos últimos dias, tem sido 
alvo de diversas fake news, de diversas tentativas de esvaziamento para 
que haja desistência, e ele se mantém firme na sua pré-candidatura ao 
Governo do Estado, uma pré-candidatura que tem nascido do povo, e 
que apesar de diversas tentativas de convencimento para a desistência, 
ele se mantém firme, e se mantém à frente nas pesquisas de opinião 
pública mostrando que as ameaças, as manipulações que foram feitas 
nos últimos dias, mostram que o povo do Maranhão está consciente do 
que quer para o governo no próximo ano. O que tínhamos para hoje, 
Senhor Presidente, é isto.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem. Deputado Vinícius Louro, líder do Bloco 
Parlamentar Democrático.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, a Dra. Cleide por 5 minutos?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Depu-
tado Vinícius, o vice-líder, por gentileza...

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – De-
clina, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – O deputado Wellington, deputado Vinícius, já 
tinha pedido na sua ausência, para falar também.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Per-
mita-me, Senhor Presidente, a assessorar o meu líder. Meu líder, vou 
assessorá-lo, V.Ex.ª. estava com afazeres no seu gabinete atendendo a 
população do Maranhão, e antes do senhor já falou o nosso membro, o 
novo membro do nosso Bloco, deputado Ciro, aí eu vou fazer mais 05 
minutos e V.Exa., tem todo o tempo restante, meu presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pronto, muito 
obrigado. Continua assim, deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, por 5 minutos, sem 
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, o nosso mais cordial bom 
dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, a nossa luta continua 
em defesa dos aprovados em concurso público no estado do Maranhão. 
Continuamos, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na 
luta em defesa dos aprovados nos concursos, pela nomeação dos 1400 
aprovados no concurso da Polícia Militar, na luta pela nomeação de 
todos aqueles que estão sub judice no concurso da Polícia Militar e 
na luta também, Senhor Presidente, daqueles que não estavam sendo 
lembrados, são remanescentes, daqueles que também sonham, daqueles 
que também lutam por uma vaga na Polícia Militar no Estado do Mara-
nhão, que estudaram, se dedicaram para passar no concurso da Polícia 
Militar, e não configuraram na lista inicial para fazer o curso de forma-
ção, mas estão prontos, estão aptos, homens e mulheres remanescentes 
do concurso da Polícia Militar estão preparados, prontos para fazer o 
curso de formação, para serem nomeados e atuar, defender, a população 
do estado do Maranhão, ajudar na segurança pública. Então, a nossa 
luta é permanente em defesa dos aprovados, em defesa da nomeação 
dos aprovados, em defesa dos 1.400 aprovados, dos sub judice e dos 
remanescentes. Os remanescentes da Polícia Militar têm vida, os re-
manescentes da Polícia Militar têm um deputado atuante que defende a 
nomeação de todos eles. Acreditamos, sim, na possibilidade da nomea-
ção de todos e ainda na realização de um novo concurso público, porque 
vagas nós temos. Temos quatro mil vagas ociosas e mais duas mil vagas 
que serão criadas com as aposentadorias em 2022 e 2023. Aproveito, 
Senhor Presidente, para desejar ao próximo Secretário de Segurança 
pública do Estado do Maranhão, Coronel Leite, que possa desempenhar 
um grande trabalho na luta pela segurança pública do estado do Mara-
nhão. E é o novo comandante da Polícia Militar, Coronel Emerson, foi 
meu ex-aluno e meu soldado no 24º Batalhão de Caçadores em 1991. 
Um dos melhores militares e soldados que tivemos no 24º Batalhão de 
Caçadores. Eu tenho orgulho de ter passado na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, fazer esse registro do Coronel Emerson Be-
zerra, que eu acredito que fará uma grande gestão à frente do Comando 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, finalizo 
o meu pronunciamento trazendo mais uma vez a luta do Sindicato dos 
profissionais da Funac, a luta do querido amigo Manoel, a luta de todos 
os servidores. Uma luta que continua pela continuidade de um trabalho 
prestado com qualidade. Se hoje a Funac tem o trabalho que tem, é 
porque tem homens e mulheres sérios que realizam um bom trabalho, 
mas precisam da atenção do poder público, precisam da atenção do Go-
verno do Estado. E é por isso que estamos aqui denunciando a conti-
nuidade dos contratos verbais na Funac. Isso precisa ser corrigido. Isso 
precisa ser mudado, a ausência na transparência dos contratos e cargos 
comissionados na Funac. Isso precisa ser alterado, precisa ser muda-
do. Divulgação dos valores pagos por empenho para contratos verbais, 
estamos solicitando aqui as informações para que possamos ter dados, 
esclarecimentos sobre esses valores pagos. A ausência da realização de 
concurso público, estamos solicitando a realização do concurso para a 
Funac. Presidente Manoel e todos os servidores da Funac, continuem 
contando com o professor e Deputado Wellington. Continuem contando 
com a nossa luta e a nossa defesa dos profissionais da Funac. Tem o nos-
so apoio. Finalizando, Senhor Presidente, eu quero destacar a eleição na 
Câmara Municipal de São Luís. Senhor Presidente, foi eleito presiden-
te da Câmara Municipal de São Luís Antônio Martins, o nosso amigo 
presidente Paulo, como eu conheço há mais de 15 anos. Eu conheço o 
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vereador Paulo muito antes de ser vereador e muito antes do Deputado 
Wellington ser deputado. Meu vizinho lá no Monte Castelo, meu vizi-
nho lá próximo ao curso Wellington. E chega à presidência da Câmara 
Municipal de São Luís um homem do povo, um homem simples, um 
homem da periferia, um homem que conquistou seu espaço com muito 
trabalho. O Presidente da Câmara Municipal tem o meu respeito, tem 
o meu carinho. E eu já havia declarado antes, o único deputado da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão que declarou o apoio ao 
nosso Presidente da Câmara Municipal, que, com certeza, vai fazer um 
grande trabalho na Câmara Municipal. Uma presidência voltada para a 
população, voltada para a cidade de São Luís. E eu tenho certeza que 
fará um grande trabalho. Então parabéns ao nosso novo Presidente da 
Câmara Municipal de São Luís. Era o que tinha para o momento. Com 
a palavra, o nosso líder Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – O restante do Bloco Parlamentar Democráti-
co: Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
desse Poder. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna é 
para falar das fortes chuvas e enchentes que vêm acontecendo no Esta-
do do Maranhão e, mais precisamente na cidade de Pedreiras e Trizidela 
do Vale. A gente já tem feito um trabalho grandioso como deputado 
estadual colocando recursos para aquisição de cestas básicas, por meio 
do Governo do Estado do Maranhão e infelizmente ainda nós não tive-
mos a resposta, pedimos também o Cheque Dignidade, Cheque Minha 
Casa para as cidades atingidas pelas fortes chuvas das enchentes, como 
a cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale, Barra do Corda, São Luís 
Gonzaga, Bacabal, Vitória do Mearim e Arari. Agora há pouco até es-
cutando as palavras aqui na tribuna do deputado Roberto Costa que vem 
trazer tipo a informação do que vem acontecendo na cidade de Bacabal 
e eu corroboro aqui junto ao deputado estadual Roberto Costa porque é 
um momento que hoje as pessoas precisam da mão amiga do estado, do 
Governo do Estado do Maranhão, é uma situação que vem acontecendo 
todos os anos, porque nós sabemos que as chuvas frequentes todas essas 
no termino do ano e no início do ano conseguinte e nós temos aquela 
esperança de que o Estado, deputado Zé Inácio, esteja preparado para 
que na hora que essas chuvas aconteçam o povo seja logo assistido pela 
mão amiga, não vim aqui para tratar com minhas palavras, de fato, de 
ordem oposicionista, mas sim de ordem, deputado Roberto Costa, que 
as nossas mãos devem estar todas unidas para a gente trazer o progres-
so ali corresponder com uma necessidade daquele povo. V. Ex.ª ali da 
cidade de Bacabal que tem um trabalho grandioso, prestativo ao povo 
daquela região, fico também da mesma forma solidário como V. Ex.ª 
colocou também à disposição dos municípios de Pedreiras e Trizidela 
do Vale, e essa necessidade tem que ser para ontem, essa ajuda tem 
que ser para ontem. Então nós estamos precisando de colchão, botijão 
de gás, as barracas para as pessoas ali que estão sendo retiradas das 
suas residências para ficarem alojadas, o governo estadual tanto como 
o federal fazer sua parte, porque a população está precisando, o povo 
está fora da sua residência e isso é o mínimo que nós podemos fazer 
para ajudar essa população. Então eu venho aqui pedir ao Governo do 
Estado do Maranhão que acelere essa contribuição, essa ajuda como 
cesta básica, que o restaurante popular de Pedreiras e de outras cidades 
possa levar o alimento para essas pessoas, a comida 0800 gratuita para 
essas pessoas que estão desabrigadas, que o Cheque Dignidade chegue 
com mais presteza, porque nós sabemos que na hora que essas águas 
baixarem vai ter lá o prejuízo nas suas residências, vai ter o prejuízo dos 
seus móveis que essa população precisa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado Viní-
cius, eu gostaria de um aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não, depu-
tado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) – Primei-
ro, deputado Vinícius, eu quero mais uma vez também ser solidário ao 
seu discurso. Eu pelos anos que estou aqui na Casa na sua companhia, 
você também tem sido uma voz sempre permanente na defesa ali da 
nossa região, principalmente nesses momentos de dificuldades, aqui to-
das as vezes que acontece, os anos que acontecem essas enchentes, você 
juntamente comigo a gente sempre sobe a esta tribuna para reivindicar 

esse apoio, reivindicar esse suporte por parte do Governo do Estado. 
Eu inclusive hoje fiz exatamente este questionamento porque como a 
enchente ela começou de uma forma muito rápida agora, ela está desa-
brigando muitas famílias, ali na cidade de Bacabal, ali no bairro Trizi-
dela, em São Luís Gonzaga também, onde o senhor tem uma atuação 
muito forte, em Trizidela do Vale, Pedreiras. Então, é necessário que 
as prefeituras façam a parte delas, como estão fazendo, mas o governo 
do Estado precisa, urgentemente, deslocar a Defesa Civil, deslocar o 
Corpo de Bombeiros, reforçar inclusive a própria Polícia Militar, para 
que possa dar o suporte necessário, porque o que está acontecendo? As 
famílias estão ficando desabrigadas, a estrutura que está sendo ofereci-
da não está atendendo toda a demanda das famílias que estão saindo das 
suas casas, então é preciso que o governo faça também essa parceria 
com os municípios e com as prefeituras para o fornecimento das barra-
cas, das cestas básicas, do cheque cidadão, do cheque aluguel, para dar 
oportunidade a quem não consegue ir para um abrigo para que possa ter 
as condições financeiras de alugar uma casa por um mês, porque essa 
enchente perdura de forma mais forte durante esse mês de abril. A partir 
de maio, no começo de maio, as famílias começam a voltar para as suas 
casa, então, é necessário esse reforço por parte do governo do Estado, 
inclusive do sistema de saúde também dos municípios. Então, a gente 
está reivindicando exatamente isso, e uma coisa importante que V. Ex.ª 
colocou, para que seja, urgentemente, disponibilizado para todas as fa-
mílias que estão desabrigadas um restaurante popular de forma gratuita. 
Isso é fundamental para que se possa garantir a alimentação digna para 
essas famílias. Eu quero, mais uma vez, dizer que sou solidário ao seu 
discurso, inclusive da sua parceria quando existem essas questões na 
nossa região, V. Ex.ª também é uma voz permanente em defesa da nossa 
população. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, só para concluir. Deputado Roberto Costa, muto obrigado por 
essa força, essa união de esforços em prol de uma região. As cidades 
de Pedreiras e Bacabal são as duas princesas do Médio Mearim, e sei 
da sua luta. Acredito que agora o Governador Carlos Brandão irá se 
sensibilizar, o mais rápido possível, pedindo para que o secretariado, 
tanto da Sedes, das Cidades, como também da Saúde, possa levar tam-
bém as pessoas na força-tarefa para acompanharem essas pessoas que 
estão desabrigados, para tratar in loco aquelas pessoas que estão nos 
alojamentos. Senhor Presidente, eu tenho outro discurso aqui e gostaria 
de pedir o Tempo da Liderança. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO FÁ-
BIO BRAGA – Tempo da Liderança ao Deputado Vinícius Louro, por 
cinco minutos, sem apartes 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor 
Presidente, eu retorno, mais uma vez, a esta Casa, primeiro, para pa-
rabenizar o Deputado federal Josimar de Maranhãozinho pela compo-
sição do partido, dos pré-candidatos, tanto a deputada estadual como 
deputados federais, o partido sólido, um partido hoje o maior do estado 
do Maranhão em número de candidatáveis, de candidatos tanto esta-
duais como federais. O Josimar de Maranhãozinho tem percorrido todo 
o estado do Maranhão como pré-candidato a governador deste estado. 
Tenho escutado, fez o seu plano de governo por meio de suas andan-
ças junto com a Deputada estadual Detinha, o Deputado Hélio Soares, 
que fazem parte desse partido comigo. Eu vejo a luta, o trabalho, a 
perseverança do Deputado federal Josimar de Maranhãozinho, e nós 
sabemos que, dentro do crescimento, Deputado Zé Inácio, desse partido 
do PL, no estado do Maranhão, vence também a credibilidade pela pa-
lavra empenhada do Deputado Josimar de Maranhãozinho e cumprida. 
Nós temos um grande quadro de candidatos a deputados estaduais como 
federais do PL. Nós temos uma meta, hoje, de eleger de oito a nove 
deputados estaduais e de quatro a cinco deputados federais, porque são 
a grande nominata completa dessas vagas tanto para federal como es-
tadual. E esse trabalho que o Josimar tem de trazer essas pessoas que 
são candidatos de nomes que representam os quatro cantos do estado do 
Maranhão, para disputar cada um suas respectivas vagas. Senhor Presi-
dente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, novamente, nesta tribuna, hoje tam-
bém, Senhor Presidente, para falar do que vem acontecendo na cidade 
de Pedreiras. Chegou na Câmara Municipal de Pedreiras um projeto de 
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lei que eu digo que é um projeto de lei de maldades. Aquela Casa, sem 
nem ter uma audiência pública, sem nem escutar a sociedade organi-
zada e de forma ordeira, de forma de ordem de um cidadão que já foi 
prefeito da cidade vizinha. Nós sabemos que realmente quem comanda 
o município de Pedreiras é essa pessoa e hoje trazer esse pacote de mal-
dades a população de Pedreiras, que é se tratando da previdência. O que 
me chama a atenção são os vereadores daquela augusta Casa receberem 
um projeto dessa forma e nem a se atentarem à opinião popular, ao que 
a população achava, ou procurar alguma solução antes da aprovação 
desse projeto de lei. Então, Deputado Zé Inácio, imagine agora pessoas 
que já contribuíram estão sendo penalizadas, pessoas aí aumentando a 
sua contribuição. Mas o que me chama atenção é esse cidadão querer 
cobrar previdência, querer cobrar a retirada para o pagamento da previ-
dência do povo de Pedreiras, haja vista que, no município de Trizidela 
do Vale, o povo contribuiu e esse dinheiro nunca voltou, nunca foi re-
passado à previdência, haja vista que lá tem uma previdência própria, 
mas o dinheiro sumiu. Ninguém sabe o que foi feito com o dinheiro dos 
aposentados do município de Trizidela do Vale. E agora se cobrando 
mais previdência ao povo de Pedreiras. E digo mais: o que me chamou 
atenção, Deputado Wellington do Curso, é que dentro da cobrança da 
previdência do povo de Pedreiras esse cidadão até agora não compro-
vou, não mostrou o que foi pago, o que foi repassado na previdência 
do município de Pedreiras, mesmo, no ano passado. Eu quero, eu estou 
aqui pedindo que os vereadores, antes de fazer essa maldade com o 
povo, que eles têm que pensar que, antes de votar... Como já tem áudio 
da Prefeita oferecendo cargos, oferecendo dinheiro, comprando verea-
dores. Eles têm que pensar que quem colocou eles ali foi a população. 
Eles vão ficar defendendo os interesses próprios ou a população, Depu-
tado Zé Inácio? E, salvo me engano, no ano passado, foram pagos só 
dois meses de previdência mediante ordem judicial. Então como é que 
vai se cobrar previdência aumentando, aliás, a previdência cobrando de 
quem já contribuiu a vida toda, de toda uma população, se a prefeitura 
e o município não repassam? Isso que nós temos que chamar a atenção. 
Houve uma roda de conversação numa rádio, lá, de Pedreiras que foi 
só para passar sebo na venta de jumento, enganar a população, não é 
aquilo que eles estão vendendo, deputado Zé Inácio, e que se diga de 
passagem, se é obrigado, se está na Carta Magna porque só o município 
de Pedreiras está fazendo? Eu não vejo outros municípios do estado do 
Maranhão, também, fazendo. Porque se tem tempo! Se a Câmara de Pe-
dreiras está preocupada com obrigatoriedade na Constituição Federal, 
por que não cobra o matadouro público que foi oferecido para essa pre-
feita, em eleição? E já tem um ano e pouco de mandato e não cumpriu? 
Que todos nós sabemos que é também cobrada pela Carta Magna, que é 
a Constituição Federal. O Ministério Público também tem cobrado bas-
tante, agora eu não vejo a preocupação dos nobres vereadores perante 
essa situação, mas é em arrecadação, em arrecadação, eu só vi uma ve-
readora preocupada, que é a vereadora Katiane Leite, até no repasse dos 
recursos do Fundeb que, até hoje, a gente não vê, todos os municípios, 
a maioria dos municípios do estado do Maranhão repassaram, mas o 
município de Pedreiras, não. E agora eu vejo o sindicato de forma cala-
da, não cobrando, pararam, e eu acho que a luta é contínua até ter esse 
resultado favorável ao povo e principalmente esse povo que precisa, 
são os trabalhadores, deputado Zé Inácio, V. Ex.ª que é do Partido dos 
Trabalhadores, do PT, é essa classe que mais está sendo prejudicada, 
imagine você, um cidadão contribuindo a vida toda e agora vai ter que 
contribuir dentro do seu aposento. Imagine agora aumentando essa car-
ga tributária, esse imposto, vamos dizer assim, cobrando essas pessoas 
aí que são trabalhadores que num momento desses de dificuldade, tudo 
aumentando, o gás, a energia, a água, o alimento, você vai cobrar dessa 
população aí mais contribuição ao erário e, diga-se de passagem, essa 
contribuição, não é repassada para as pessoas se aposentarem no futuro. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO FÁ-
BIO BRAGA - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado 
Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela 
TV Assembleia. Quero primeiramente parabenizar o Governador Car-
los Brandão, que foi investido no cargo no último sábado, no cargo de 
Governador. Quero parabenizá-lo e dizer que ele tem como meta não 
só dar continuidade às ações importantes que vinham sendo realizadas 

pelo Governador Flávio Dino, como também estabelecer novas metas 
para que possamos continuar garantindo segurança pública, educação 
de qualidade, garantir infraestrutura aos municípios, a todas as regiões 
do nosso Estado, garantir apoio à agricultura familiar, programas de 
políticas públicas para que a gente continue tendo importantes ações na 
área do desenvolvimento social. Então, neste momento, eu quero dese-
jar sucesso ao Governador Brandão, nesse governo que ele iniciou no 
dia 02 de abril. Mas, Senhor Presidente, venho a esta tribuna para tratar 
de duas importantes inaugurações das quais participei no último dia 1º, 
como a inauguração da ponte sobre o rio Pericumã, uma obra esperada 
por toda a população da Baixada Maranhense e, em específico, esperada 
pela população ocidental maranhense, mais dez municípios que direta-
mente são beneficiados por essa importante obra, esperada, como disse, 
há mais de 50 anos. Na verdade, há 52 anos, porque, em 1970, o então 
Governador Antônio Dino idealizou essa obra e fez o seu primeiro aces-
so até as cabeceiras do rio Pericumã, tanto do lado de Bequimão como 
do lado de Central do Maranhão. Passadas mais de cinco décadas, esta 
obra se torna agora uma realidade que vai contribuir com o desenvol-
vimento econômico e social daquela região, vai garantir que tenha uma 
interligação entre, sobretudo, esses dez municípios do Litoral Ocidental 
Maranhense, facilitando a economia entre esses municípios. Vai permi-
tir que nós possamos, com a inauguração desta ponte, fomentar mais 
ainda o turismo na Floresta dos Guarás, além do que a ponte passa a 
encurtar em mais de 130 quilômetros à distância de alguns municípios 
para a nossa capital São Luís. Então, são inúmeros benefícios, uma obra 
esperada por toda a população que comemorou a inauguração com o 
Governador Flávio Dino que, naquele momento, nas últimas horas do 
seu governo, entregou a ponte que é, podemos dizer, a primeira etapa de 
um complexo rodoviário que inclui mais 33 quilômetros de asfalto para 
garantir um acesso de qualidade à ponte. Então, dizer que a ponte não 
foi inaugurada porque não estava finalizada, isso é discurso para quem 
está na oposição. O que está faltando na verdade é somente a conclusão 
do acesso, mas a conclusão do acesso com asfalto, e isso já está também 
em curso, em execução. Em torno de 40% da estrada de acesso, tanto 
do lado de Bequimão, como em Central do Maranhão, já está concluí-
da, então acredito que, daqui a 40 ou 45 dias, ou, no máximo, 60 dias 
a estrada estará também pronta para ser entregue, inaugurada e, com 
certeza, já será o Governador Carlos Brandão que fará mais uma grande 
festa, porque o povo daquela região continua comemorando esse im-
portante obra. E, para finalizar, Senhor Presidente, eu vou falar também 
de uma outra inauguração importante de que participei no último dia ao 
lado do então Governador Flávio Dino nas últimas horas do seu gover-
no. Após ter feito a entrega da ponte sobre o rio Pericumã, entregou uma 
parte, ou melhor, a primeira etapa da obra do Hospital da Ilha. Hospital 
que foi construído aqui no bairro do Turu. Um hospital que será o maior 
hospital do Estado do Maranhão. Essa primeira etapa que foi entregue 
conta com 59 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI adulto, 14 leitos 
de observação e 04 leitos de estabilização, resultando em 87 leitos já 
funcionando desde ontem e que contará, no final, um total de 260 lei-
tos que serão entregues até a finalização de toda as etapas do hospital. 
Além disso, foi também entregue um centro cirúrgico com seis salas de 
cirurgias, 11 leitos de recuperação pós-anestésico. E é importante dizer 
que, desde ontem, na segunda-feira, 04 de abril, o hospital já começou 
a receber pacientes oriundos das UPAS daqui da região metropolitana 
de São Luís e, com isso, já começa contribuir, desafogando o sistema 
de saúde aqui da capital e da região metropolitana. E é importante des-
tacar que este Hospital da Ilha, que também é uma grande obra feita 
pelo Governador Flávio Dino, quando estiver em sua plena capacidade 
de funcionamento, ele terá capacidade de atendimento quatro vezes o 
atendimento que é feito hoje, diariamente, pelo Socorrão aqui da nossa 
capital. Então vejam a grandiosidade desta obra que contará com vários 
serviços, que é importante aqui serem destacados. E nós não podemos 
deixar de dizer que participamos desse importante momento na última 
sexta-feira e parabenizar, mais uma vez, o Governador Flávio Dino pe-
las importantes ações, pelo importante legado que deixou nesses 7 anos 
e 3 meses de governo em favor do povo do Maranhão. Muito obrigado, 
senhora presidente, concluo neste momento meu pronunciamento. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Escala reserva. Com a palavra, o Deputado Fábio 
Braga, Progressista, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do ora-
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dor) - Senhora Presidente Betel, senhoras e senhores deputados, todos 
que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Primeiro 
parabenizar a posse do Governador Carlos Brandão, meus sentimentos 
de que o povo do Maranhão espera muito do nosso governador Carlos 
Brandão e o sentimento de que teremos um grande governo já nesse 
primeiro momento e no segundo momento numa reeleição ter um go-
verno ainda bem melhor. O que também me traz a essa tribuna parabe-
nizar o vereador Paulo Vitor que também teve a sua vitória na Câmara, 
na presidência da Câmara de São Luís, vitória essa por unanimidade 
agregando todos os vereadores, fazendo com que a vitória fosse até 
bem maior e merecida pelo Paulo Vitor. Parabenizar os secretários Apa-
rício Bandeira, Silvio Leite, Deuzinete, José Reinaldo, Luís Fernando, 
Sebastião Madeira e todos os outros que estão sendo empossados, e 
durante essa semana terão o destino das suas secretarias comandadas 
por essas pessoas e vários outros nomes, cabe não citar aqui para não 
cometer nenhum erro. Mas o que me traz mais aqui, Deputada Betel, 
é a preocupação com as inúmeras chuvas que caem no Maranhão. Eu 
tenho repetido esse discurso, alardeado esse discurso no sentido de tor-
nar cada vez mais viva na cabeça das pessoas que nós estamos viven-
do um período de muitas chuvas, de muitas inundações, alagamentos 
e essas situações incomodam o povo da minha terra, o povo da nossa 
região, o povo do Estado do Maranhão. As chuvas são bem-vindas para 
a agricultura, para a pecuária, para o crescimento do Estado do Mara-
nhão, mas também em excesso, em grande quantidade causam inúme-
ros transtornos às nossas cidades. Eu digo isso, porque a cidade de São 
Bento, aqui na nossa Baixada Maranhense, governada pelo meu amigo, 
meu companheiro Carlos Dino Penha, teve, nesses últimos dias, uma 
quantidade muito grande de chuva e essas enchentes são fenômenos 
naturais, elas podem ser intensificadas quando há também intervenção 
humana nos espaços das cidades, muitas das cidades foram construindo 
ruas, construindo casas onde passaria bueiros, onde passariam as passa-
gens d’água e a elevação do curso d’água provoca inundação no corpo 
da água provocando inundação, principalmente em casas e muitas das 
vezes prejudicando estradas, destruindo pontes, deixando diversas cida-
des com muitas casas alagadas e com difícil acesso aos seus povoados. 
Então, essa é uma preocupação minha, é uma preocupação do povo do 
Estado do Maranhão, é uma preocupação dos deputados que me ante-
cederam nessa Casa, o Zé Inácio, o Deputado Vinícius Louro também 
na preocupação, nas suas regiões com essa quantidade imensa de água 
que com essas últimas chuvas têm provocado nas cidades do estado 
do Maranhão. Eu quero dizer que estamos tomando providência, tanto 
eu como o Prefeito Dino Penha. Uma dessas providências é fornecer a 
essas pessoas que estão sendo desabrigadas, a fim de que tenham a si-
tuação delas amenizadas, o sofrimento amenizado, cestas básicas, local 
de alojamento para que não fiquem desabrigadas, para que não fiquem 
ao relento, fazendo com que a estrutura da prefeitura e do governo do 
Estado possa auxiliar em muito para que se diminua o desconforto das 
pessoas, dessas famílias, no estado do Maranhão. Eu tenho uma preo-
cupação muito grande, principalmente nesse momento, com a alimen-
tação das pessoas. Os restaurantes populares deveriam funcionar com 
mais tempo, podendo fazer com que essas pessoas que estão nesses 
abrigos da prefeitura ou do governo do Estado, principalmente em esco-
la, em prédios públicos, possam ter um atendimento, uma alimentação 
decente. Para isso, nós temos essa rede de restaurante popular e tam-
bém a distribuição de cestas básicas nas cidades, principalmente nessas 
que ocorreram nos últimos dias, causando essa dificuldade ao ter uma 
quantidade maior de desabrigados que outras cidades. Eu temo também 
pelas estradas do estado do Maranhão, sofridas, principalmente da Bai-
xada Maranhense, onde o solo tem uma dificuldade maior na questão 
da drenagem. Essa dificuldade é muito maior, nós sabemos, que em 
algumas regiões, principalmente na minha região, em Vagem Grande, 
Chapadinha, onde nós temos muita piçarra, o que facilita a construção 
dessas estradas. Já na região da Baixada, há uma dificuldade maior. 
Quando se faz esse tipo de estrada nessas cidades, é mais fácil quando 
há uma intensificação maior das águas, é mais fácil a destruição dessas 
estradas. Penso eu que, logo que se tenha a paralisação dessas chuvas, 
amenizando a quantidade de chuva, o governo do Estado e essas prefei-
turas devem fazer uma força-tarefa para recuperar as estradas, tanto as 
vicinais quanto as MAs e as BRs que cortam a maioria dos municípios 
do estado do Maranhão, para que possamos ter, com segurança, a trafe-
gabilidade das pessoas do Maranhão. isso depende, o mercado depende, 

a economia do estado do Maranhão que precisa e muito dessas estradas. 
Entendemos, eu e todas as comunidades, que boa parte desse trânsito, 
na nossa cidade, os serviços públicos, o atendimento, as escolas, os pos-
tos de saúde, os hospitais, enfim, a economia local que, muitas vezes, 
é abastecida por outras cidades ou quando se leva para outras cidades 
o que se produz naquela cidade. Então, eu entendo que a recuperação 
imediata da malha viária do estado do Maranhão tem sofrido muito nes-
se inverno e nos invernos anteriores. O novo governador, o secretário 
de Infraestrutura, o secretário das Cidades, todas as secretarias afins têm 
que fazer um projeto rápido, de alcance rápido para que se tenha uma 
recuperação imediata dessas estradas no estado do Maranhão. Eu en-
tendo que, apesar de ser um fator natural essa questão das inundações e 
enchentes, esse fenômeno está sendo a cada ano aumentado, e a gente já 
tem que começar a lidar com esse tipo de eventos e fenômenos naturais 
para que possamos ter, ano após ano, já diminuídas essas dificuldades 
por que passam o estado do Maranhão. Eu quero aqui me solidarizar 
com a região da Baixada, com a região de São Bento, que eu conheço 
tão bem, mostrando para eles que temos que ter uma nova política, prin-
cipalmente agora que os fenômenos estão sendo mais constantes. Eu me 
lembro que, agora pouco tempo, o Prefeito de São Bento me pediu que 
fosse disponibilizado recurso para a compra de uma draga para a cidade 
de São Bento, para que se pudesse fazer a dragagem, principalmente, 
de boa parte das áreas alagadas na região de São Bento, na cidade de 
São Bento e também em território de outras cidades, para que possa ter, 
cada vez mais, o polo pesqueiro de São Bento capacidade de produzir 
mais em quantidade e também em produtividade e mais durante o ano. 
Portanto, Senhora Presidente, era isso que tinha para falar nessa manhã. 

VI - EXPEDIENTE FINAL.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

BETEL GOMES – Não havendo oradores inscritos. Nada mais havendo 
a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia trinta de março de dois mil e 
vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pi-
res, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Ho-
naiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora 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) Deputa-
dos (as): Arnaldo Melo, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal 
e Fábio Macedo. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a pa-
lavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) 
Deputados (as): Wellington do Curso, Rildo Amaral, Neto Evangelista, 
Doutor Yglésio, Fábio Braga e Duarte Júnior. Não havendo mais ora-
dores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta 
a Ordem do Dia, anunciando, único turno, regime de urgência: Medida 
Provisória nº 372/2021, encaminhada pela Mensagem Governamental 
nº 123/2021, que altera a Lei nº 11.416 de 03 de março de 2021, que ins-
titui, no âmbito do Programa Nosso Centro, o benefício aluguel no cen-
tro e a Medida Provisória nº 374/2021, encaminhada pela Mensagem 
Governamental nº 130  /2021, que dispõe sobre a extinção e criação 
de cargos e sobre a transformação de unidades na estrutura da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), ambas as Medidas Provisó-
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rias foram aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em único turno, 
foi aprovado o Parecer nº 028/2022, da CCJC, em redação final ao Pro-
jeto de Lei nº 360/2021, de autoria do Deputado César Pires, que dispõe 
sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identifica-
ção e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual, 
que foi encaminhado à sanção governamental. Em primeiro e segun-
do turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou o Projeto de Lei 
Complementar nº 004/2022, de autoria do Poder Judiciário e suspendeu 
os trabalhos para que a CCJC emitisse o respectivo parecer. Reabertos 
os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que a referida Comissão 
deu parecer favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2022, de 
autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Complementar nº 14, de 17 
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Maranhão), para criação de sete novos cargos de Desembargador. Este 
projeto foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental. O Pro-
jeto de Lei nº 072/2022, de autoria do Poder Executivo, foi transferido 
para a próxima Sessão, devido a pedido de vista na comissão. Sujeito 
à deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento nº 69/2022, 
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja 
realizada uma Sessão Solene no dia 19 de maio do corrente ano, para a 
entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao jorna-
lista, escritor e poeta Pergentino Holanda. Os Requerimentos nos 45 e 
46/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram transferi-
dos a pedido do autor. Em seguida, foram submetidos à deliberação da 
Mesa: Requerimento nº 54/2022, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, solicitando encaminhando expediente ao Presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores em Educação do Maranhão - SINPROESEMMA, 
Senhor Raimundo Nonato Costa Oliveira, solicitando cópia dos ofícios 
enviados ao Governo do Estado e a Secretaria do Estado de Educação 
que requer  providências acerca do cumprimento da Lei nacional do 
piso e concessão de reajuste aos professores da rede estadual de edu-
cação nos últimos 5 (cinco) anos; Requerimento nº 63/2022, de mesma 
autoria, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e a Secretária 
de Estado de Transparência e Controle, Senhora Lílian Régia Gonçal-
ves Guimarães, solicitando informações sobre as mudanças ocorridas 
no portal da transparência do Governo do Estado do Maranhão no dia 
09/03/2022, uma vez que, em consultas realizadas em dias anteriores, 
verificou-se que diversos dados salariais foram modificados na data su-
pramencionada; Requerimento nº 64/2022, ainda do Deputado Wellin-
gton do Curso, também ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando informações 
sobre os motivos pelos quais alguns professores que são membros da 
diretoria do SINPROESEMA não aparecem na consulta de remunera-
ção dos profissionais da educação do Estado do Maranhão no portal do 
SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educa-
ção) e FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação); Re-
querimento nº 65/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
ainda ao Governador do Estado, e ao Secretário de Estado da Educação, 
solicitando todas as ordens bancárias referentes a todos os pagamentos 
dos professores membros da diretoria do SINPROESEMMA no ano de 
2021, sendo eles aposentados ou não, cedidos ou efetivos. Os citados 
requerimentos foram encaminhados à votação pelo autor e, sendo inde-
feridos pela Mesa, o autor recorreu e os requerimentos foram incluídos 
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário 
do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destina-
do aos Partidos ou Blocos o Deputado Wellington do Curso falou pelo 
Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicano. No Expediente Final 
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de março de 
2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício.

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício.

Deputado Edivaldo Holanda.
Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZA-
DA AOS 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, ÀS 
08:30 MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
ADRIANO
MÁRCIO HONAISER 
RICARDO RIOS
PROFESSOR MARCO AURÉLIO
ZÉ INÁCIO                                                   
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 015/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 375/2021, que Altera a Lei nº 10.230, de 23 de abril de 2015, que 
Dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão, transforma cargos no âmbito do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 049/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 376/2021, que   Altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, 
a Lei nº 11.625, de 15 de dezembro de 2021, e a Lei nº 11.626, de 15 de 
dezembro de 2021.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 050/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 377/2021, que   Altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, 
a Lei nº 11.625, de 15 de dezembro de 2021, e a Lei nº 11.626, de 15 de 
dezembro de 2021 Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 052/2022– Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 379/2021, que Concede Auxílio Alimentação aos servidores públi-
cos que especifica e altera a Lei nº 11.206, de 11 de fevereiro de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ZE INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 053/2022– Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 380/2022 , Altera a Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, que 
institui, no âmbito do Programa Mais Empresas, o Subprograma Mais 
Logística de apoio à instalação, expansão e operação de empresas de 
logística, distribuição e transporte de produtos no Estado do Maranhão

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator

PARECER Nº 020/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 557/2021, que Dispõe sobre a criação do Selo 
Empresa Amiga dos Autistas.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON
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RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 023/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 442/2021, que Institui a Política Estadual de Valo-
rização da Vida a ser implementada na Rede Estadual de Ensino do 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDAD, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 026/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 032/2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade do re-
gistro de violência praticada contra criança e adolescente no prontuário 
de atendimento médico na forma que indica.

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 055/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 103/202, que Dispõe sobre a desafetação e alienação 
dos imóveis que especifica pertencentes ao Fundo Estadual de Pensão 
e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA, e dá outras providên-
cias

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 057/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 111/2022, que Reorganiza a Força Estadual da Saúde do 
Maranhão (FESMA).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº060/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 120/2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da con-
tratação de pessoas com síndrome de Down pelos prestadores de servi-
ços da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

  PARECER Nº 062/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 001/2022, que Altera a redação dos incisos 
XLVII e XLVIII, do art. 9º, da Lei Complementar Estadual nº 14, de 
17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias 
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 063/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 002/2022, que Altera a Lei Complementar 
Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão 
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá outras 
providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 065/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 029/2022, que Institui o Dia Estadual de Prevenção 
ao Acidente Vascular Cerebral – AVC no Calendário Oficial do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 067/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 046/2022, que Considera de Utilidade Pública a 
Associação de Moradores do Bairro Vila Angélica - AMBVA, com sede 
e foro no Município de Timon, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 068/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 064/2022, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de Mata 
Roma - MA, com sede e foro no Município de Mata Roma, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 069/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 065/2022, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de Santa 
Helena - MA, com sede e foro no Município de Santa Helena, Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 070/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 066/2022, que que Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de Timon 
- MA, com sede e foro no Município de Timon, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 071/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIO Nº 068/2022, que Declara de Utilidade Pública o 
Instituto Professor Jairo Matos, com sede e foro no Município de São 
Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 072/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 070/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Geração Solidária, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA THAÍZA HORTEGAL
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
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PARECER Nº 073/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 078/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Maranhense Amigos da Vida, com sede e foro no Município de São 
Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do

PARECER Nº 043/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 079/2022, que Declara de Utilidade Pública a Associação 
das Donas de Casa do Alto do Coroadinho, com sede e foro no Municí-
pio de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 017/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/2022, que Estabelece Diretrizes para 
Criação de um escritório de Direitos Humanos e Assessoria Popular na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 06 de abril de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 047/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA. OBJETO: CLÁU-
SULA PRIMEIRA: Fica modificada a redação da Cláusula Décima 
Nona do Contrato nº 047/2021, o qual passa a viger com a inclusão 
da seguinte Cláusula: CLAUSULA DÉCIMA NONA: DA GANTIA 
CONTRATUAL: A contratada deverá apresentar a garantia contratual 
no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega da via 
deste Termo Aditivo. CLÁUSULA SEGUNDA: Às demais Cláusulas 
subsequentes à Décima Nona será feita a remuneração, mantendo-se 
intacto o seu conteúdo, de forma a constar como se segue:

CLÁUSULA VIGÉSSIMA: DAS SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS []

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO []
CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA: DAS COMUNICA-

ÇÕES [].
CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

[].
CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES 

[].
CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUINTA: DO FORO [].

 BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 
0221/2022-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 
06/04/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e An-
derson Matheus Lago Pinheiro representando a empresa CONSTEC 
CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 26.775.160/0001-04. 

São Luís–Ma, 06 de abril de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procura-
dor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1124/2022-ALEMA. PARTES: PROCU-
RADORIA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO e PROCURA-
DORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, firmam entre si o presente Convênio. OBJETO: 
Celebração do presente Convênio, que deverá disciplinar os inter-rela-
cionamentos entre as Procuradorias signatárias, na forma estabelecida 
em suas cláusulas.  VIGÊNCIA: O presente Convênio possui vigên-
cia por prazo indeterminado. DATA DA ASSINATURA: 21/03/2022. 
ASSINATURAS: Rodrigo Maia Rocha – Procurador Geral do Estado 
do Maranhão e Tarcísio Almeida Araújo – Procurador Geral da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís (MA), 06 de abril 
de 2022.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2022 
referente à ARP nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 037/2021-CPL/
ALEMA e Processos Administrativos nº 4324/2019-ALEMA e 
0554/2022-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de material de consumo 
nas espécies elétricos. CONTRATADA: VOLT MATERIAIS ELÉ-
TRICOS EIRELI, CNPJ nº 26.507.653/0001-55. VALOR TOTAL DO 
EMPENHO: R$ 85.145,30 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta e cin-
co reais e trinta centavos). NOTAS DE EMPENHO: 2022NE000674, 
de 28/03/2022, no valor de R$ 18.043,00 (dezoito mil e quarenta e 
três reais) e 2022NE000675, de 28/03/2022, no valor de 67.102,30 
(sessenta e sete mil, cento e dois reais e trinta centavos. BASE LE-
GAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos 
nº 4324/2019-ALEMA e 0554/2022-ALEMA. PRAZO DE FORNE-
CIMENTO: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de 
assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 
06/04/2022. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão – Geraldo Oliveira Júnior – Gestor do Contrato; 
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; VOLT MATERIAIS ELÉ-
TRICOS EIRELI, CNPJ nº 26.507.653/0001-55 - CONTRATADA.  
São Luís – MA, 06 de abril de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

P O R T A R I A   Nº. 354/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a solicitação da Diretoria de Administração e o que consta do 
Processo 3156/2021-AL,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito a Portaria nº 321/2022, datada do dia 
30.03.2022, que designou o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 
014/2022, publicada no Diário da ALEMA nº 059 de 01 de abril do ano 
em curso.                    
 

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 355/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a solicitação da Diretoria de Administração  e o que consta do 
Processo  nº 3156/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MAURICIO FERNANDES 

LIMA, matrícula nº 2801041 e JESSICA MATOS DE OLIVEIRA, ma-
trícula nº 1646843, ambos    lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 014/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 
do    Maranhão e a Empresa AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO 
EM INFORMÁTICA EIRELI – ARQUIVAR, cujo o objeto refere-se 
a prestação de serviços de natureza continuada de gestão e guarda de 
documentos, livros e microfilmagens, visando atender sob demanda, às 
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, con-
forme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e 
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
013/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1805/2021-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 20 de abril  às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, 
para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme ca-
racterísticas e condições no termo de referência, Anexo I do Edital. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente em 
pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Li-
citações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de Al-
buquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 04 de abril de 2022. Fabio 
Alex Dias. Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3640/2021-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 20 de abril  às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br, para contratação de empresas especializadas 
através de Registro de Preço para o fornecimento de materiais e servi-
ços comuns de engenharia para eventuais demandas, visando atender às 
necessidades de serviços essenciais de manutenção predial, corretiva 
e preventiva, incluindo reparos, adequações e ampliações do conjunto 

de edificações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente em 
pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Li-
citações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de Al-
buquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 04 de abril de 2022. Marcelo 
De Abreu Farias Costa. Pregoeiro da ALEMA

COMUNICADO

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência meu desligamento do Partido Tra-
balhista Cristão (PTC) e ingresso no Partido Social Democrático (PSD). 
Solicito, assim, adoção das providências regimentais.

São Luís, 06 de abril de 2022

Edivaldo Holanda
Dep. Estadual - PSD
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


