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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 13/04/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MÁRCIO HONAISER, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 171/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AOS MAUS-TRATOS CONTRA ANI-
MAIS NOS CONDOMÍNIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 172/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 173/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS ÀS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS E 
AGENTES PÚBLICOS QUE DISCRIMINEM AS PESSOAS COM 
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE A OBRIGATO-
RIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBIN-
DO A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL 
OU IDENTIDADE DE GÊNERO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR 
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” A DAVI HERMES SOUZA DE 
OLIVEIRA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 165/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE 
A OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS DE TELEVISÃO POR 
ASSINATURA, TELEFONIA E INTERNET, ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DE VENDAS NO VAREJO E ATACADO, QUE POS-
SUAM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, 
DE COLOCAREM À DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, ATENDIMENTO TELE-
FÔNICO GRATUITO, ATRAVÉS DO PREFIXO 0800.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 166/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A “SE-
MANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO AOS MAUS-TRA-
TOS ANIMAIS”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 167/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE OBRIGA OS 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NO ESTADO 
DO MARANHÃO, A COMUNICAR, AOS ÓRGÃOS DE SEGU-
RANÇA, EVENTUAL OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE VIOLÊN-
CIA, MAUS TRATOS OU ATOS DE CRUELDADE CONTRA OS 
ANIMAIS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 16/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO VEREADOR PAULO VICTOR MELO DUARTE. 

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI 168/2022 (MENSAGEM GOVERNA-

MENTAL N° 24/2022) DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA FUN-
DAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO 

CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MARANHÃO - FAPEMA, E 
ALTERA A LEI N° 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994.

PROJETO DE LEI 169/2022 (MENSAGEM GOVERNA-
MENTAL N° 25/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR COM A 
UNIÃO CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE 
DÍVIDAS, COM ESTEIO NO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
N° 178, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, E NO ART. 9°-A DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL N° 159, DE 19 DE MAIO DE 2017.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 161/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE VEDA 
A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS 
VAGAS DISPONÍVEIS NO CERTAME NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 162/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO DOS MORADORES DO “PAR-
QUE BOB KENNEDY”, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO 
LUMIAR/MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 163/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE 
AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚ-
DE (PICS) NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), 
NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 164/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO CRIAR E IMPLANTAR O “PROGRAMA 
UNIDADE DE SAÚDE AMIGA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 13/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A GIL-
SON RAMALHO DE LIMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 14/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “ MA-
NUEL BECKMAN” A SENHORA ISABELLE PASSINHO DA SILVA

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 15/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCE-
DE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA MARIA 
FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA 

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 159/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO ESPÍRITA “CAMINHO, VER-
DADE E VIDA”  NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 160/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O NÚCLEO EDUCACIONAL CRECHE ES-
COLA ANÁLIA FRANCO NO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 13 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 treze de abril de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinta.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
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Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella, 
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa e 
Wendell Lage. 

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 
Secretária para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 175 / 2022

Dispõe sobre a construção e im-
plantação de canis nos estabelecimentos 
penitenciários do Estado do Maranhão.

Art. 1º Autoriza a construção e implantação de canis nos esta-
belecimentos penitenciários administrados  pelo Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Os canis de que trata o caput serão destinados 
a animais abandonados, que serão tratados pelos reeducandos.

Art. 2º A Secretaria de Administração Penitenciária poderá fir-
mar parcerias com as Organizações de Proteção Animal, devidamente 
cadastradas, para orientação e treinamento dos reeducandos com técni-
cas de cuidado e bem estar animal.

Art. 3º Caberá ao Poder Judiciário, através da Vara de Execuções 
Penais, acompanhar e fiscalizar a redução das penas dos reeducandos 
que optarem por laborar nos respectivos canis.

Art. 4º O Executivo Estadual regulamentará, no que couber, a 
presente lei. 

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de abril de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
Recentemente, a imprensa noticiou que dois centros de detenção 

do Sistema Prisional Paulista instalaram  canis:
“Redução de estresse, melhoras na autoestima e na saúde, desen-

volvimento de habilidades afetivas, aumento da capacidade de se socia-
lizar… Já está mais do que provado que o convívio com animais traz 
uma série de benefícios para os seres humanos.        Por isso mesmo, a Justiça 
de SP está apostando nessa relação para garantir o sucesso do processo 
de reintegração social de seus presos. Dois centros de detenção do Es-
tado, localizados nas cidades de Tremembé e Taubaté, já instalaram em 
suas dependências canil que abriga animais que foram tirados das ruas 
pelos Centros de Controle de            Zoonoses da região. Os bichinhos, até então 
abandonados, passam a ser cuidados pelos presos do local que se encon-

tram em regime semiaberto. Entre as atividades, banho e tosa, alimenta-
ção dos animais, limpeza das dependências do canil e muito carinho aos 
bichinhos – que já chegam ao local castrados e vacinados. A ideia é que 
sejam cuidados pelos detentos em caráter temporário! Isso porque, aos 
finais de semana, em parceria com organizações protetoras dos animais, 
os bichinhos são levados para feiras de adoção responsável para que 
ganhem lares permanentes. De quebra, os adotantes ainda ganham uma 
casinha para seus novos bichinhos de estimação, construídas por presos 
de    uma terceira penitenciária paulista, localizada na cidade de Caragua-
tatuba. Com a iniciativa, os animais conseguem um novo lar. Os presos 
avançam em seu processo de reintegração social. E todos saem ganhan-
do! Uma ideia para lá de boa para se aplicar em outras regiões do país, 
não? Nos EUA, um centro de detenção na Flórida também mantém com 
sucesso uma iniciativa parecida!”

Esse é um exemplo excelente de uma providência simples em que 
o apenado pode cumprir uma atividade laboral que ajuda na redução 
do estresse, que melhora sua autoestima e que tem um impacto positi-
vo para a sua saúde física e mental. Além disso, desenvolve habilidades 
afetivas e , aumenta a sua capacidade de socialização.

Conforme indicado na reportagem acima, o convívio com animais 
traz uma série de benefícios para os seres humanos. Por isso mesmo, a 
Justiça de alguns estados brasileiros estão apostando nessa relação para 
garantir o sucesso do processo de reintegração social de seus presos.

Esta inciativa vai no sentido de ampliar essa excelente ideia que 
já vem sendo adotada pelo Poder Judiciário de diversos estados, por 
essas razões, ante o exposto e tendo em vista a imensa relevância desta 
medida peço o sufrágio dos Alumies Pares para a aceitação, apreciação 
e aprovação deste projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de abril de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 092 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apre-
ciação da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar 
pelo falecimento do meu amigo e empresário Francisco da Silva Al-
meida, mais conhecido como Chico Brasil, presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Imperatriz. Homem íntegro que prestou 
consideráveis serviços ao desenvolvimento do setor empresarial mara-
nhense, principalmente na região Tocantina, atuando para o desenvolvi-
mento econômico de Imperatriz, gerando emprego e renda para muitas 
famílias. 

Nascido em Pedreiras, mas apaixonado por Imperatriz, trouxe 
grandes contribuições, principalmente na economia desta importante 
cidade. Chico era um homem visionário, respeitado por todos que o 
conheciam, tendo como principal característica o ato de receber bem as 
pessoas, fatores que o fizeram ir longe tanto na área profissional como 
particular. 

Neste momento de dor e pesar, minha solidariedade a sua espo-
sa Iranete Chaves, aos filhos Francisco Segundo e Suely e aos demais 
familiares, oportunidade que peço que esta mensagem de pesar seja en-
tregue no endereço: Palácio do Comércio – CDL, Rua Bom Futuro 455 
– Centro, CEP: 65900-390.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de abril de 2022. – ADRIANO - De-
putado Estadual (PV)

INDICAÇÃO Nº 2455 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Carlos Brandão, e a Sra. Joslene 
Rodrigues , Secretária de Estado das Cidades, solicitando a pavimen-
tação da Rua Signo de Sagitário, Quadra 30-A (CEP 65110-000), no 
Bairro Nova Terra, São José de Ribamar - MA.

A pavimentação do logradouro em destaque é de grande impor-
tância para os moradores que ali residem, visto que se encontra em pés-
sima condição de trafegabilidade. Tal iniciativa visa sobretudo, melho-
rar a qualidade de vida da população que sofre diante da precariedade 
da infraestrutura local.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 07 de abril de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2456/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2457/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2458/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2459/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de abril 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 2460/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2461/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2462 / 2022

Senhor Presidente,

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

diente à Exma. Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimen-
to Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues, solicitando que seja realizada 
a fiscalização da obra da ponte sobre o rio Itapecuru (fotos em anexo), 
localizada na cidade de Santa Rita/MA, tendo sido esta oriunda de con-
vênio celebrado entre o Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de abril de 
2022. – NETO EVANGELISTA – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2463/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2464/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de abril 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 2465/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2466/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Ma-
ria Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2467/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2468/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda 
Nunes Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2469/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 



  8       SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2470/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2471/2022

Senhor Presidente,

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 Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2472/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2473/2022

Senhor Presidente,

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 Mirador, Senhora Maria Do-
mingas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2474/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor 
Ruzinaldo Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2475/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2476/2022

Senhor Presidente,

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 Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2477/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2478/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2479/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2480/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2481/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2482/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de abril 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 2483/2022

Senhor Presidente,

Na forma 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 Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2484/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visi-
bilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2485/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2486/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimun-
do Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2487/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2488/2022

Senhor Presidente,

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 Penalva, Senhor Ronildo 
Campos Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2489/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2490/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2491/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor So-
limar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2492/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes Deli-
ne Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2493/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2494/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL re-
ferente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2495/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2496/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
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em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 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 2497 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BARÃO 
DE GRAJAÚ, o(a) Senhor(a) CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO MACEDO – Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, a deputada Socorro Waquim, por 
cinco minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - É com muito prazer que eu cumprimento o Deputado 
Fábio Macedo, agora presidente estadual do Podemos. Quero fazer 
esse cumprimento a V. Excelência, grande deputado de dois mandatos, 
que demonstra com essa ação política o interesse precípuo pelo Estado 

do Maranhão para que, através deste partido, possa estar elegendo 
vários deputados estaduais e também indo para uma pré-candidatura de 
deputado federal. Teremos maior prazer de caminharmos juntos. E eu 
quero parabenizar a grande festa política que o Podemos fez na semana 
passada para dar as boas-vindas a todo o grupo que está atrelado a ele. 
Inclusive aproveitar e parabenizar o Deputado Jota Pinto, que assume 
agora como deputado e também já representa o Podemos. Então, 
Presidente, o senhor chega grande. O senhor chega com um partido 
super organizado e ainda coloca um deputado estadual para estar junto 
conosco lutando pelo desenvolvimento do Maranhão. Então meus 
parabéns e o meu reconhecimento de que o senhor, tão jovem, consegue 
ter uma articulação política capaz de trazer para o Maranhão e para 
a base do Governador Carlos Brandão esse partido tão importante. O 
nome já está dizendo: Podemos. Então tenho certeza que o Podemos 
poderá fazer muito mais pelo Maranhão. Meus parabéns, meu abraço 
afetuoso e vamos à luta todos os companheiros que querem o Maranhão 
melhor. Quero também aproveitar, já de pronto, para desejar uma feliz 
páscoa a todos os deputados estaduais, a todo o povo do Maranhão, 
a todo o povo do mundo inteiro. Nesse momento em que a China 
novamente se fecha com medo da pandemia, com medo do COVID, a 
gente vem trazendo essa palavra de fraternidade, de paz, de esperança 
para que a ressurreição do Cristo Jesus, no domingo, traga a nós vida 
nova, um tempo novo, esperanças renovadas e dias melhores. Mas eu 
quero aproveitar essa parte final, Senhor Presidente, da minha fala e 
registrar aqui que, no município de Timon, nós começamos a obra 
de recapeamento asfáltico de todas as ruas do bairro Novo Tempo. 
O bairro Novo Tempo é um bairro que nós construímos quando fui 
prefeita na cidade de Timon. Lá são duas mil casas, ou seja, quase dez 
mil pessoas residem nesse bairro, que estava com as ruas totalmente 
esburacadas, sem acessibilidade. E, atendendo uma solicitação nossa, 
o ex-governador Flávio Dino autorizou e Carlos Brandão, chegando 
no Governo, afirma esse compromisso com a população de Timon e 
assinou a ordem de serviço no valor de um milhão e meio para recapear 
todas as ruas do Bairro Novo Tempo. São mais de 30 ruas, com isso, 
nós estamos devolvendo aos moradores do Conjunto Novo Tempo 
dignidade, acessibilidade, melhoria na qualidade de saúde pública, 
porque o empoçamento de água, principalmente agora no inverno, 
traz muito foco de dengue e dengue é uma doença também que mata 
e, outras endemias, então a população de Timon está satisfeita com 
mais essa ação do Governo do Estado, aqui para melhorar a vida das 
pessoas, e eu entendo que é assim que a gente pode estar prestando 
conta do nosso mandato, mostrando serviço, mostrando trabalho, 
articulando politicamente para que o Estado do Maranhão, cada vez 
seja mais forte. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar hoje 
aqui fazendo essa fala, na Assembleia Legislativa e dizendo a todos 
de que nós vamos continuar assim, firme, trabalhando, nos dedicando 
a cada dia ao povo do Maranhão. Feliz Páscoa a todos! Finalizo, só 
citando aqui, dois falecimentos importantes do Município de Timon, 
por que trata-se de famílias antigas, famílias importantes, famílias que 
muitos construíram essa terra, é de Dona Andrelina, mãe do Dr. Itamar 
Barbosa, que inclusive foi meu Secretário de Saúde no município de 
Timon, uma família numerosa, prestadora de serviço à nossa cidade, 
muitas netas são enfermeiras, são enfermeiros, enfim, e o seu Mundico 
também, era da nossa Igreja São José, nos ajudava muito na missão 
para levar o cristianismo a todos, e eu quero fazer esses dois registros, 
pai da professora Rita, uma grande professora da faculdade IESF, do 
município de Timon. Senhor presidente, encerro as minhas palavras 
mais uma vez . Desejando Feliz Páscoa a todos, muito obrigada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO MACEDO – Agradeço suas palavras, deputada Socorro. 
A senhora sabe que a senhora é muito especial pra mim e aproveito 
também e mando um abraço para todos dessa cidade maravilhosa de 
Timon. Feliz Páscoa para a senhora também e toda sua família. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Muito 
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO MACEDO – Deputado Vinícius Louro, por 5 minutos, sem 
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apartes.

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. Primeiramente, eu quero aqui saudar a nossa 
deputada Detinha, seja bem-vinda a esta Casa, deputada atuante, que 
vem correndo todo estado do Maranhão, uma deputada aí que os pré-
candidatos a deputados federais, do PL esperam aí uma grande votação 
com a gente pode ver aí mais de 200 mil votos. Senhor presidente, o que 
me traz aqui hoje a esta tribuna, é justamente para falar sobre a Expoema 
2022, nós sabemos que nesse momento que passou de pandemia, teve 2 
anos que não ocorreu essa grande atividade aqui na capital, no Parque 
Independência, onde uma grande exposição do Maranhão na Expoema, 
é um evento nessa categoria maior do Norte/Nordeste. Nós estivemos 
com o presidente, hoje, da Ascem, o Dr. Ricardo, com o ex-presidente 
Cláudio Azevedo, com toda a cúpula da Expoema. Estiveram lá Zé 
Rento, o Sr. Yedo Lobão, o filho do Nelson Frota e várias outras pessoas 
envolvidas dentro da cúpula da Associação dos Criadores no Estado 
do Maranhão. Enfim, visitamos o Parque Independência, vimos que 
realmente está deteriorado, precisando de muitos ajustes, de muitas 
reformas, muitos telhados caíram. Dentro dessa reunião, também 
estamos tentando ingressar o esporte de dentro da Expoema, tivemos o 
contato de várias pessoas, tanto da capital como do restante do estado 
do Maranhão, parabenizando essa iniciativa que já ocorreu em outro 
momento, Deputado Fábio Macedo, a vaquejada nesse parque, e nós 
estamos tentando voltar. Tem uns que pediram apoio da classe política, 
da Assembleia Legislativa, do governo do Estado do Maranhão, de 
todas as entidades, para que possam contribuir e ajudar os empresários, 
os agropecuaristas, para que a gente possa fazer a Expoema-2022 aqui 
na cidade de São Luís. A Expoema é um momento ali que todos os 
produtores trazem suas matrizes, mostram as suas criações, fomentando 
todo o comércio no estado do Maranhão, tanto no agronegócio como 
também trazendo as indústrias de grãos, apresentando suas empresas. 
Hoje, o estado do Maranhão é rico no agronegócio e na pecuária, mas 
também é um estado onde você vê outras riquezas como o gás natural, o 
ferro, o petróleo, o ouro, o turismo e, nesse momento, tudo é apresentado 
dentro da Expoema. Então, a gente vem sempre defendendo os esportes 
equestres no estado do Maranhão, nós mexemos com a agropecuária, 
assim como muitos deputados, como o Deputado Fábio Macedo, 
cujo pai é um grande agropecuarista no estado do Maranhão. Então, 
é o momento de unirmos esforços, força, para que a gente possa trazer 
novamente um ambiente de famílias, um ambiente que nós vamos aí de 
confraternização, que é a Expoema no Parque Independência. Então, 
peço aqui ao governo do Estado do Maranhão que vá para cima, que 
o tempo está escasso, pouco tempo para que esse evento possa ser 
realizado em setembro, como sempre foi feito. Então, deputados, aqui 
peço a ajuda de cada um de vocês. A Ascem, Associação dos Criadores 
do Maranhão, está marcando uma agenda junto ao governo do Estado 
do Maranhão para que possa já deliberar sobre qual vai ser realmente a 
ajuda do governo do Estado do Maranhão, tanto na questão da energia, 
na questão da manutenção, das reformas, da limpeza, da segurança, para 
que esse evento possa voltar a trazer as famílias para dentro dos Parques 
de Exposição Independência. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO MACEDO – Deputado Yglésio por cinco minutos, sem a partes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos. Bom dia a todas. Não obstante, muitas vezes, 
a gente fazer uma denúncia e algumas pessoas tentarem subverter o 
princípio de que nós tenhamos boas intenções quando a gente traz 
um problema para a tribuna da Assembleia Legislativa, claro que a 
verdade é um caminho que encontra sempre guarita no bom lugar em 
que a imprensa muitas vezes atua. A gente trouxe, nos últimos dias, 
problemas em relação à saúde no município de São Luís, problemas 
que necessitam ser enfrentados de maneira correta, de maneira muito 
clara e que não têm sido enfrentados. Têm sido colocados sempre 
sob uma política de transformação da realidade de fotoshop, mesmo, 
de mentiras. Infelizmente, isso está acontecendo. Ontem nós fizemos 

um pronunciamento pela manhã no jornal do meio-dia. Não fui eu, 
Deputado Yglésio, não foi a TV Assembleia, não foi nenhum blog de 
São Luís. Foi a rede Globo que colocou, em cadeia nacional do Jornal 
Hoje, a situação absurda do Socorrão II. A gente trouxe a problemática 
do Socorrão I, que é uma coisa que é visível, por quê? Porque eu 
sou funcionário concursado do hospital. Muitas vezes a gente tem 
pessoas que nos trazem informações por conta disso, porque respeitam 
o período que nós estivemos lá na direção, período de sete meses e 
sete dias, mas que nós executamos mais de 120 ações no hospital 
e com toda a dificuldade devido a um governo de transição de uma 
prefeitura ruim, como foi a do ex-prefeito João Castelo. Então, hoje, a 
gente consegue falar de Socorrão com propriedade, porque trabalhou 
pelo hospital. Esse projeto de UTI que virou uma UTI, limpeza do 
hospital que melhorou, não tinha aranha, não tinha rato na nossa 
época, como foi mostrado ontem no Socorrão II, as pessoas não eram 
enganadas. Ao contrário, a gente trouxe o problema do hospital para 
que as pessoas conhecessem. Infelizmente, hoje, o que existe é uma 
gestão de mentiras na Prefeitura, uma gestão que perdeu o seu foco. 
Perdeu o foco, porque a estrutura é tratada de uma maneira familiar, 
infelizmente. Existe o Prefeito, existe o Secretário de Governo, que é 
complemente irresponsável com a cidade e acha que é quase o prefeito 
da cidade. Ele se acha no direito de não responder uma solicitação de 
um parlamentar de marcar uma reunião, nada disso. Ele acha que está 
acima do bem e do mal. Pode ficar à vontade. O cargo dele, assim como 
o meu, é passageiro. Todos nós somos passageiros, mas ele não espere 
que depois as coisas não girem e as pessoas se reposicionem. Ele tem 
que saber disso. É bom, Enéas, da mesma forma que o prefeito hoje está 
prefeito, amanhã ele é um cidadão do povo. Hoje o governador Flávio 
Dino deve estar dando aula. O poder é uma coisa passageira. Oito anos 
praticamente, o homem mais poderoso aí do Maranhão. As coisas, nós 
somos passageiros. Então isso é muito importante. De toda forma, a 
realidade ontem foi mostrada no hospital, a vergonha que é, hoje em 
dia, uma pessoa precisar de um atendimento daquele e ser tratada 
daquela forma. Lixo depositado no hospital, fedentina, da mesma 
forma que as escolas. De ontem para hoje, eu recebi tanta mensagem de 
pessoas mostrando condições de escola, escola com vazamento, chuva 
caindo no meio da sala de aula, aluno comendo bolacha com kisuco. 
A merenda a bolacha com kisuco, é kisuco, kisuco Deputado Vinícius, 
infelizmente assim, é nutricionalmente inadequado. Então, esse tem 
sido o retrato dessa gestão, desse princípio familiar, toda a empresa 
quando ela adota esse formato familiar que um irmão manda, que o 
pai tem voz, o prefeito tem uma palavra e manda, vai o irmão para 
a Câmara dos Vereadores para falar com o vereador, começa a virar 
essa verdadeira bagunça, que se transformou a Prefeitura de São Luís. 
Lamentável, porque a gente ajudou a chegar lá e, por isso que pode 
falar, porque quem ajuda a conquistar tem moral para falar do que está 
acontecendo e não é isso que a gente queria. Hoje, existe aí todo um 
direcionamento da prefeitura para uma eleição de deputado estadual, 
com todo o respeito com todos nós aqui, uma prefeitura do tamanho 
de São Luís está sendo usada para conduzir uma eleição de deputado 
estadual do mandato aqui, de um gabinete na Assembleia Legislativa. A 
dimensão da prefeitura, Presidente, pedir mais um minuto de tolerância, 
pois estou vendo aqui que o prazo está acabando, então, a dimensão 
de uma prefeitura está sendo usada, uma prefeitura de uma cidade de 
um milhão e cem mil habitantes, 3,6 bilhões de orçamento por ano, 
tudo isso aí para eleger um deputado estadual aqui na cadeira, uma 
cadeira dessa aqui do plenário. É um verdadeiro absurdo o que está 
acontecendo, é coisa que é praticamente policialesca a história, porque 
não está sendo levado com responsabilidade, não estão sendo colocados 
pessoas técnicas dentro da situação. Hoje, o retrato das secretarias é uma 
coisa altamente centralizada da cabeça do prefeito, colocou um monte 
de despachante no cargo de secretário. Às vezes as pessoas têm até bom 
currículo, mas estão sendo tratadas como despachantes. Secretário não 
delibera coisa alguma. Ontem grandes empresários do Maranhão me 
ligaram para me dizer: Olha, Yglésio; licenças lá na Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitura de São Luís estão todas paradas. Pode falar 
com pessoal de construtora A, construtora B, construtora C, que vai 
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ver lá que as licenças estão paradas, por quê? Porque estão querendo 
dinheiro para liberar licença ambiental. Então virou um verdadeiro 
comércio, da mesma forma que a merenda não chega para o aluno na 
sala de aula. A dignidade não está chegando ao corredor dos hospitais. 
A gente está vivendo um verdadeiro... Então a gente está vivendo um 
verdadeiro luto nessa administração pública. E precisa as pessoas 
precisam ser convidadas a enfrentar essa realidade, porque não foi para 
isso que se fez uma coalisão para se chegar à prefeitura. Não foi para 
essa institucionalização da política de domicílio da família, do irmão, 
do pai, da esposa, de A, B ou C. Tem que respeitar quem mora aqui. 
Eu me sinto ofendido pelo que está acontecendo. Cidade está suja, está 
feia, esburacada, sem perspectiva. Criança aí que ficou dois, três anos 
sem aula, agora está aí com déficit de aprendizado, as crianças estão 
sofrendo, cara, é muito triste você ter uma lição que você não aprende, 
isso dói no coração, rapaz, para quem é pai, isso dói, você saber que 
tem criança que está sofrendo, que está tendo depressão porque não 
consegue aprender e acha que tem culpa, porque é pobre, vai para escola 
e não tem um professor ali adequadamente instrumentalizado para lhe 
dar aula, que vai comer cream cracker com refresco dentro da escola, 
sendo que tem um recurso para merenda. Nós estamos na capital. A 
capital normalmente é o retrato do Estado, e quando a capital mostra 
esse nível de falta de comprometimento, de descompromisso com o 
cidadão, a gente não pode silenciar. Não vou silenciar, vou trazer isso 
aqui sempre para a tribuna, porque não consigo, não consigo mesmo! O 
Socorrão precisa ser respeitado, os pacientes dentro da rede de saúde. 
Na rede de educação, os professores estão sendo... Olha, ontem, ele fez 
reunião à noite. Ele é assim, ele vai para os motoristas e diz: ‘Olha, estou 
com vocês’. Aí, dez minutos depois, ele está decretando ilegalidade 
da greve. Ele está o punhal. Da mesma forma, ontem, ele chamou os 
professores para reunião, no Palácio La Ravardière, e entubou uma 
ilegalidade na greve de novo, porque ele consegue fazer isso pelo TJ, eu 
não sei como é que ele faz, mas ele faz, ele consegue as decisões. Então, 
nós estamos na Semana Santa, amanhã é o dia que Judas traiu Jesus. Da 
mesma forma, ele já foi Judas com os motoristas, está sendo Judas com 
os professores. Professores de São Luís, não caiam na conversa desse 
Judas da política.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Deputado Duarte Junior, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e 
deputadas. Venho a esta tribuna, com muito pesar, para sublinhar a falta 
de sensibilidade, a falta de gestão do Prefeito de São Luís, Eduardo 
Braide. Braide que, em razão da sua incompetência de gestão, judicializa 
todos os problemas da cidade de São Luís. Pela falta de gestão, pela 
falta de sensibilidade, toda e qualquer problemática existente em nossa 
capital, o atual prefeito busca o Poder Judiciário para resolver, o que 
é um verdadeiro absurdo. Veja o que aconteceu no transporte público. 
Já tivemos paralisação, já tivemos greve em pouco mais de um ano, 
45 meses de gestão, em praticamente todas as áreas: na área da saúde, 
na área de transporte público. Tivemos agora o anúncio da paralisação 
na área da educação. Paralisação na limpeza urbana. Tudo isso ocorre, 
pois o atual prefeito não tem sensibilidade e não tem capacidade de 
administrar nossa cidade. Ontem, nós fomos surpreendidos, mais uma 
vez, com um assunto local tendo uma repercussão nacional, que é a 
atual qualidade no atendimento no Hospital Municipal Socorrão II. 
Nós percebemos ali que o que foi denunciado no Jornal Hoje para 
todo o Brasil e o mundo ver foi aquilo que nós estamos sentindo. Nós 
percebemos que aquele fato ocorre por falta de limpeza, Deputado 
Vinícius Louro, por falta de limpeza, por falta de higiene. Funcionários 
já denunciaram esse descaso há muitos meses. No início da gestão, o 
Prefeito foi lá visitar o Socorrão II, acompanhar de perto o atendimento. 
Hoje ele não visita, não cuida das pessoas. Nós estamos falando de um 
problema no atendimento. Nós estamos falando de um problema básico 
de limpeza. Será que se os parentes do Prefeito precisarem ir para o 
Socorrão II ele ficaria satisfeito com a atendimento de uma pessoa 
internada ao lado de baratas, ao lado de ratos sem qualquer condição de 

higiene? Aparentemente, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Joel, acha 
que esse atendimento, Deputado Jota Pinto, é padrão. Porque, ontem à 
tarde, foi até a Rádio Mirante AM e disse que o Socorrão II é um caso 
de sucesso. Pasmem! O Secretário de Municipal de Saúde afirmou que 
o Socorrão II é um caso de sucesso. Sucesso ter um paciente internado 
ao lado de ratos, ao lado de baratas? Os problemas estão estourando em 
vários setores: na saúde, como aqui acabo de destacar; na educação com 
o anúncio de mais uma greve na cidade de São Luís. E, como professor, 
eu vejo isso com muita tristeza, porque em vez de o Prefeito tentar 
resolver o problema, ele paga caro com recursos dos cofres municipais 
dos nossos impostos, anúncios de mais de um minuto, na Rede Mirante, 
para tacar os professores. Professores que estão buscando melhores 
condições de trabalho, professores que estão buscando que esses 
alunos tenham acesso ao que é seu por direito. O Prefeito de São Luís 
prometeu entregar tablets, entregar chips para os alunos; não entregou. 
Na verdade, longe disso, 39% da rede pública municipal não tem sequer 
água encanada. Das escolas vistoriadas, das 120 escolas vistoriadas, 
60% delas não têm condições de aula. Os alunos da rede pública 
municipal da zona rural de São Luís não têm transporte escolar, não 
têm merenda para esses alunos. E é por essa razão que eu venho a essa 
tribuna, Senhor Presidente, e já me encaminho para concluir, com muita 
tristeza, porque, quando isso acontece, tira das pessoas aquilo que ela 
tem de mais importante, a esperança, pois percebe a falta de palavra de 
um homem que disse que estava pronto e, na verdade, não consegue 
resolver problemas mínimos da nossa cidade. Tira das pessoas, daqueles 
que mais precisam a oportunidade de aprender e de se desenvolver. 
E isso, meu amigo Vinícius Louro e Deputado Detinha, nós não 
carregamos esse remorso, pois nós apresentamos uma proposta para, 
de fato, fazer São Luís avançar com uma gestão séria, comprometida 
com aqueles que mais precisam e não... nós apresentamos uma proposta 
de uma gestão séria comprometida com aqueles que mais precisam, e 
não uma gestão de rede social, não uma gestão de propaganda, porque 
nas redes, o Socorrão não tem ninguém na fila, no corredor, esperando 
pra atendimento, não tem ..., está tudo pronto, mas na realidade é bem 
diferente, é quase como um meme mesmo de rede social, expectativa e 
realidade, a expectativa que o prefeito posta em suas redes é totalmente 
diferente da realidade vivida pelos cidadãos e cidadãs ludovicenses. Por 
isso viemos a essa tribuna apresentar a nossa indignação e pedir que 
o Prefeito de São Luís tenha sensibilidade, capacidade administrativa, 
capacidade pra dialogar, pra resolver os problemas e não buscar o Poder 
Judiciário pra atacar os trabalhadores, pra atacar os professores, pra 
atacar os rodoviários, pra atacar os agentes de limpeza, pra atacar os 
trabalhadores que precisam ter os seus direitos garantidos pra fazer com 
que a nossa cidade possa avançar e se desenvolver muito mais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, 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, que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Trago à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão uma carta dos policiais civis 
intitulada Diálogo aberto + mobilização da Polícia Civil. Após intensa 
mobilização dos policiais civis, a categoria foi recebida pelo Secretário 
de Segurança Pública do Maranhão, Coronel QOPM Sílvio Leite, 
pelo delegado da Secretaria de Segurança Pública, delegado Maurício 
Ribeiro Martins, e pelo delegado-geral da Polícia Civil, delegado Jair 
Paiva. Na primeira rodada de negociações sob a gestão do Governador 
Carlos Brandão, a comissão apresentou pauta já discutida na gestão 
de Flávio Dino e do Ex-secretário de Segurança Pública, Jefferson 
Portela, que não honraram, isso mesmo, senhoras e senhores, que não 
honraram os compromissos que foram firmados mesmo após várias 
reuniões. A categoria luta por melhorias no contingente e estrutura 
física nas delegacias, falta de materiais básicos para o bom desempenho 
dos profissionais de segurança, além das questões financeiras que 
demonstram total desvalorização. Oito anos sem avanços, tempo 
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suficiente para sufocar a categoria e implementar um descontentamento 
geral. A comissão esclareceu que, mesmo com a abertura do diálogo, 
o cronograma de protestos continua, o diálogo permanece, mas a 
mobilização tem que continuar por respeito à Polícia Civil, que tem 
relevante valor social. Ela não será menosprezada por quem quer que 
seja. A Polícia Civil não é fraca, frágil e nem covarde para lutar pelos 
seus direitos. Representantes da Polícia Civil reclamam que foram 
enganados por deputados estaduais que tinham ligação com o governo, 
mas não trataram da pauta com seriedade, com responsabilidade. 
Reclamam dos ex-secretário de Segurança Pública, reclamam do 
Ex-governador Flávio Dino. E uma pauta que se arrasta, por muito 
tempo, nós trouxemos para a tribuna da Assembleia Legislativa, logo 
em 2015, uma indicação solicitando o reajuste para os servidores 
públicos do estado do Maranhão, em especial para os policiais civis. 
Trouxemos, novamente, em 2018, uma pauta de suma importância, 
uma pauta que vai com certeza valorizar os policiais civis no estado 
do Maranhão. Então, uma pauta que hoje está travada há muito tempo 
com a desculpa do diálogo, a desculpa da enganação, da embromação, 
da mentira ao longo do tempo, por isso estamos aqui hoje trazendo essa 
carta dos policiais civis que estão mobilizados com a possibilidade de 
greve. Continuamos na luta em defesa dos policiais civis do estado do 
Maranhão, em defesa da segurança pública de verdade, em defesa de 
uma segurança pública para a população do estado do Maranhão. Desde 
o início do nosso mandato, nós defendemos a segurança pública em 
duas vertentes: primeiro, a segurança pública do cidadão, para que o 
cidadão possa ter o seu direito de ir e vir sem ter o seu celular roubado, 
furtado. A população anda sobressaltada tanto na periferia como na 
zona rural, como em qualquer lugar de São Luís, nos shoppings, casas 
lotéricas, na porta de casa. Você tem que tomar muito cuidado na hora 
de entrar e sair de casa, podendo ser assaltado, ter o seu carro levado. 
Essa é a situação hoje em que se encontra o estado do Maranhão, com 
caos na segurança pública. Então, nós lutamos pela segurança pública 
do cidadão. A segunda vertente é sobre a qualidade de vida para o 
agente de segurança pública, o policial militar, o policial civil, o gente 
penal, para que eles tenham qualidade de vida, tenham valorização, 
tenham o salário digno, tenham o descanso digno, tenham uma moradia 
digna. Essa é a nossa luta. E uma luta pautada também na seriedade, 
na responsabilidade, ao longo dos últimos oito anos, pela nomeação 
de todos os aprovados em concurso público. Ontem nos reunimos com 
os aprovados em concurso público que são remanescentes do último 
concurso da Polícia Militar. Homens e mulheres que sonham em servir 
a briosa Polícia Militar, sonham em doar o seu trabalho, a sua dedicação 
à Polícia Militar do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, peço só 
mais um minuto para que eu possa concluir, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Polícia 
Militar do Estado do Maranhão que eu tenho o maior respeito. Polícia 
Militar do Estado do Maranhão que aqui na Assembleia Legislativa tem 
um representante. Embaixo do meu sapato, tem um coturno. Embaixo 
do meu terno, tem uma farda. E eu defendo a Polícia Militar do Estado 
do Maranhão, de praças a oficiais, todos têm o meu respeito, todos, 
sem exceção. E eu trato todos os soldados, cabos, sargentos, tenentes, 
capitães, tenentes-coronéis, todos com o devido respeito. Eu chamo de 
senhor. Eu trato com seriedade, trato com respeito. Tenho um carinho 
enorme por todos os policiais militares do Estado do Maranhão. 
Homens honrados, mulheres honradas que já passaram por minha sala 
de aula do curso Wellington. Homens honrados, mulheres honradas 
que eu conheci ao longo da minha vida pública, ao longo da minha 
carreira, ao longo da minha vida parlamentar. Então o meu respeito à 
Polícia Militar do Estado do Maranhão. Então fica aqui o meu carinho, 
respeito e defesa dos policiais civis, dos policiais militares do Estado 
do Maranhão e, mais uma vez, a nomeação de todos os aprovados no 
último concurso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Exa. concluiu? 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Projeto de Lei n° 107, de autoria do Poder Executivo(lê). Esse projeto 
tem parecer favorável da CCJ, mas depende de parecer das comissões 
de mérito. Suspendo a sessão e já nomeio aqui os deputados Vinícius 
Louro, Ricardo Rios, Jota Pinto, Wellington do Curso e a Deputada 
Betel para emitirem o parecer sob a presidência do Deputado Ricardo 
Rios. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor Presidente, 
o Projeto de Lei nº 107/22 foi aprovado por unanimidade na Comissão 
Especial.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação o Projeto de Lei nº 107/22. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 
346, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe. Está presente na 
remota (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final em razão de ter 
tido emenda. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado 
Duarte Junior, que concede Medalha Maria Firmina dos Reis à Carla 
Bianca Marques Rodrigues Pereira. Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 
de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Duarte Junior, que 
concede Medalha Maria Aragão à Corilin Furtado Barros. Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 
033/2020 (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da 
Mesa. Requerimento nº 88/2022, de autoria da Deputada Daniella Tema 
(lê). Deputada ausente. Fica transferido para a próxima sessão. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 

Presidente, Questão de Ordem. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 

Ordem) – Senhor Presidente, em virtude do fechamento das janelas 
para as eleições de 2022, houve uma grande mudança na questão dos 
blocos daqui da Assembleia Legislativa, principalmente no nosso Bloco 
Parlamentar Democrático. Eu gostaria só que o senhor anunciasse 
realmente qual é o tempo que o nosso bloco vai ter durante as discussões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Vinícius, V. Ex.ª fez uma pergunta difícil no presente 
momento, mas, na terça-feira, na sessão de terça, já vai estar atualizado 
aqui com os tempos de cada bloco. Prometo responder na terça. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, só Questão de Ordem. Já que estão falando em 
bloco, eu quero deixar bem claro e registrado, nos Anais desta Casa, 
que eu continuo no bloco ligado ao PL e continuo vice-líder do meu 
líder Vinícius Louro, que o PSC está sendo substituído pelo PSDB, ou 
melhor...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Questão de 
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Só em decorrência do que o Deputado Wellington acabou 
de falar, nós vamos fazer uma avaliação e uma pesquisa junto aos 
deputados. Já com essa mudança, entraram novos deputados, a aceitação 
do Deputado Wellington do Curso no nosso Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington é muito querido por todos, Deputado Vinícius, 
todos nós. Eu queria lembrar que o Bráulio me falou que alguns 
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deputados ainda não comunicaram à Mesa a mudança partidária. Para 
que nós possamos fazer as modificações, é preciso que o deputado 
comunique formalmente à Mesa. Então peço a todos os que estão aqui 
presentes, os que estiverem participando remotamente que regularizem 
a situação, porque, só assim, nós vamos poder deixar atualizar a 
realidade do tamanho dos Blocos, dos tempos. Então enfatizo isso. 
Quem não o fez faça com a máxima urgência. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem. Há mais ou menos duas semanas, nós 
aprovamos aqui nesta Casa requerimento de urgência sobre o pacote 
de medidas a favor em benefício dos direitos da pessoa com trissomia 
do Cromossomo 21. Como são muitos os projetos que a CCJ precisa 
reunir para deliberar, aprovar ou não, esses projetos acabaram que ainda 
não foram deliberados pela Comissão de Constituição e Justiça. O que 
eu queria pedir a V.Exa. é que esses projetos, em razão da urgência 
aprovada, que pudessem ser inseridos na Ordem do Dia da Sessão 
Legislativa de terça-feira, para que nós possamos aprovar logo esses 
projetos em razão da necessidade, em razão da sua extrema importância 
e urgência para o direito dessas pessoas com trissomia do Cromossomo 
21.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, todos esses projetos versam sobre o mesmo tema?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Sim, Senhor 
Presidente, todos esses projetos versam sobre a mesma temática, que é 
o direito das pessoas com trissomia do cromossomo 21, mais conhecido 
como síndrome de Down. Nesses projetos, têm um projeto também de 
iniciativa do Poder Executivo que visa alterar o Estatuto do Servidor. 
Então são projetos que trazem aqui, por exemplo, a PEC 120, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de pessoas com síndrome 
de Down pelos prestadores de serviços à Administração Pública direta 
ou indireta. PEC 121 dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
gratuita do exame do cariótipo nos recém-nascidos com trissomia do 
cromossomo 21. PEC 122 dispõe sobre a obrigatoriedade de exame 
de ecocardiograma pediátrico aos recém-nascidos com trissomia do 
cromossomo 21. PEC 123 dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais 
públicos e privados procederem o registro e a comunicação quando 
alguma criança nascer com trissomia do cromossomo 21. Projeto nº 
129 altera o Estatuto do Servidor, esse já de iniciativa do Executivo. 
PL 150/2022 dispõe sobre a adoção do sistema de inclusão ABA 
para crianças e jovens com síndrome de Down nas escolas públicas 
do estado. PL 151 dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede 
pública e privada de educação para crianças e jovens com trissomia 
do cromossomo 21. 152 dispõe sobre a concessão gratuita de entrada 
nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos a pessoas com 
trissomia do cromossomo 21. Esse projeto, por exemplo, se assemelha 
a outro projeto que já foi aprovado aqui nesta Casa e é lei que garante o 
mesmo benefício a criança com autismo, ou seja, autismo e síndrome de 
Down, ambas, são deficiências cognitivas. Se esta Casa já aprovou para 
o autismo, nós estamos apresentando projeto também para aprovar para 
pessoa com síndrome de Down. E aqui encaminhando para a conclusão, 
Senhor Presidente, 154/2022 dispõe a sobre alteração das diretrizes 
para a implantação do Programa Censo de pessoas com Síndrome de 
Down e seus familiares. É importante incluir no Censo no âmbito do 
Estado, essa informação exatamente para que as políticas públicas 
sejam mais inclusivas e alcancem essas pessoas e as suas famílias, até 
porque muitos pais acabam ainda por esconder esse tipo de deficiência 
e, consequentemente, não garantir o tratamento e a acessibilidade 
necessária a essas crianças e a esses jovens. E, por fim, a PL 155 
dispõe sobre o vale T-21, como transferência de rendas às famílias 
que possuem filhos com trissomia do cromossomo 21, em situação de 
vulnerabilidade social, e o Projeto nº 156 que dispõe sobre as políticas 
públicas de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para 
as pessoas com trissomia do cromossomo 21. Todos esses projetos, 
Senhor Presidente, aqui para esclarecer melhor, já foram aprovadas 
as suas urgências, são projetos que em outros Estados já são leis, e, 
claro, por essa razão que eu peço a V. Ex.ª, e aos demais deputados, a 
sensibilidade e que nós possamos aprová-los e inseri-los no primeiro 

momento, claro, inserirmos na Ordem do Dia de terça-feira. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Deputado Duarte, no que diz respeito a essa etapa, do processo 
legislativo, o plenário já aprovou por unanimidade os requerimentos 
apresentados por V. Ex.ª, eu sugiro que V. Ex.ª converse com o Deputado 
Ariston, que preside a CCJ, converse com ele se possível ainda hoje, me 
parece que ele está fora de São Luís, mas pode contatá-lo por telefone, 
e já fazer esse pedido para que ele analise a possibilidade de incluir. 
A partir do momento que tiver Parecer da CCJ, tiverem os Pareceres, 
aí vai ficar dependendo do Parecer da Comissão de Saúde, como ela 
ainda não está composta, nós pudemos fazer as comissões de mérito, 
para emitir o parecer aqui no Plenário. Então, Vossa Excelência pode 
contactar com o deputado Ariston para que a gente já tenha as condições 
de apreciar em plenário na próxima semana. Bloco Parlamentar Unidos 
pelo Maranhão, deputado Duarte Júnior. Declina. Bloco Parlamentar 
Democrático, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, como de praxe e sempre, o tempo do partido é do deputado 
Wellington do Curso

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, Vossa Excelência tem 24 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O 
Senhor acha que esse presente que eu ganhei em 2022 eu vou sair de 
perto do meu líder Vinícius Louro, meu irmão? Jamais, meu Presidente. 
Quero agradecer ao meu Presidente, por isso. Detinha, muito obrigado, 
minha madrinha.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Enquanto o deputado Wellington se desloca até a tribuna, só lembrando 
a todos que amanhã não teremos sessão e nem expediente, amanhã, 
será ponto facultativo, nós retomaremos o expediente normal, na 
segunda, claro, e as sessões ordinárias na terça-feira, as 09h30, aqui no 
Plenarinho, o nosso plenário ainda estará em obras.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que me 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas 
sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. Primeira pauta de 
hoje, Senhor Presidente, que o governo do Estado do Maranhão, durante 
a pandemia, recebeu R$ 16 bilhões do governo federal, do governo 
Bolsonaro. Aí fica o questionamento da população, fica o questionamento 
aqui nesta Casa, na Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão: 
onde foram aplicados esses R$ 16 bilhões? Entendam bem, não foram 
R$ 16 milhões, o governo federal enviou para o estado do Maranhão R$ 
16 bilhões. Com R$ 16 bilhões, é para que nós tenhamos uma saúde 
pública de qualidade que possa atender a população com qualidade no 
tratamento de hemodiálise, no tratamento de câncer, nas cirurgias. O 
tratamento na saúde tem que ser top de linha. Nós não podemos permitir 
que, após a pandemia, nós fiquemos somente com o luto, somente com 
o sofrimento, somente com a dor. Precisamos de investimentos reais na 
saúde para que tenhamos uma saúde pública de qualidade e, a partir de 
hoje, comecemos a fiscalizar esses investimentos desses R$ 16 bilhões 
que foram enviados pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro ao 
estado do Maranhão. Onde foram aplicados esses R$ 16 bilhões 
enviados pelo governo federal na gestão do Ex-governador Flávio Dino 
no combate à pandemia, durante a pandemia? Senhor Presidente, 
segundo assunto que causa muito transtorno para a população do estado 
do Maranhão, principalmente para os baixadeiro, para quem vai se 
deslocar para a Baixada Maranhense nesse período e tem que se 
deslocar por fora, tem que se deslocar por rodovias esburacadas, 
estradas esburacadas porque não têm capacidade de fazer a travessia 
por meio do ferryboat. Recebemos uma nota da MOB, que é uma nota 
vergonhosa, uma nota vexatória, uma nota dizendo que quem não 
comprou passagem ainda não tem mais passagem, não adianta nem se 
deslocar para o ferry porque não vai conseguir embarcar. Tinha que ter 
ferry suficiente, tem que fazer com que o ferry faça várias viagens de 3 
horas da manhã, de 4 horas da manhã, de 5 horas da manhã, 6 horas da 
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manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 
horas da manhã. Da mesma forma, voltando de lá para cá. É um 
desrespeito com a população da Baixada Maranhense. Total descaso! 
Onde está o Procon neste momento? Onde está o Ministério Público 
neste momento? Ontem, tive uma reunião com a Dra. Lítia Cavalcante, 
já vou provocar hoje uma reunião novamente para que possa fazer 
alguma coisa, pois é inadmissível que a população da Baixada 
Maranhense seja prejudicada neste momento. A partir do momento que 
o governo do Estado fez uma intervenção estatal em uma das companhias 
que faz essa travessia, que faz esse transporte, era para melhorar o 
serviço, mas, pelo contrário, o serviço fez foi piorar. O serviço não 
melhorou. As reclamações são as mais diversas possíveis. Nós 
denunciamos aqui, nesta Casa, o descaso que foi feito com essa 
licitação. Na conversa que eu tive com a Promotora do Consumidor, eu 
deixei bem claro a minha luta incansável na Assembleia Legislativa 
para mostrar que essa licitação é totalmente furada. A empresa que 
ganhou lá, do Pará, ela não tem ferry, ela tem balsa, não tem capacidade 
para fazer esse transporte. É um verdadeiro engodo, uma verdadeira 
enganação. E quem padece com isso é a população da Baixada 
maranhense. Quem padece com isso é quem faz esse transporte 
diariamente, permanentemente, juízes, promotores, advogados, 
analistas judiciários, empresários, comerciantes, estudantes, pessoas 
que vêm da Baixada fazer algum tratamento de saúde, fazer algum 
exame. E agora, quando chega nesse período de Semana Santa, de 
feriado prolongado, onde muitas pessoas vão visitar os seus familiares, 
voltam para a Baixada, vão visitar a Baixada, encontram esse 
constrangimento. Não tem passagem, não conseguem viajar, não 
conseguem ir para a Baixada. Fora a humilhação. Todos nós já fomos 
humilhados, todos nós que percorremos a Baixada. Quantos de nós já 
ficamos parados, ilhados aguardando o transporte. Filas imensas. Essa é 
a situação do sistema de transporte de Ferry Boate de São Luís para a 
Baixada maranhense. E precisamos de ações urgentes. Já estamos 
provocando o Ministério Público para que faça alguma coisa, precisamos 
urgentemente de ações concretas por parte do Governo do Estado e da 
MOB. Senhor Presidente, terceiro assunto que ocupo a tribuna da 
Assembleia é com relação a nossa peregrinação, as nossas viagens, 
ajudando, orientando com ações reais e efetivas os professores do 
Estado do Maranhão. Inclusive estamos concluindo uma ação popular e 
representação também do Ministério Público na Promotoria de 
Educação já com relação ao Governo do Estado, com relação ao reajuste 
de 33,24%. Eu fui aliado e votei e pedi voto para o Prefeito Eduardo 
Braide durante a campanha de 2020. Mas sou aliado e não sou alienado. 
Da mesma forma cobro também o reajuste de 33,24%. Isso é para todos. 
Respeito e valorização dos professores é para todos. E, assim, como 
cobro do Governo do Estado, cobro também da Prefeitura de São Luís, 
cobro da Prefeitura de Paço do Lumiar, das prefeituras da região 
metropolitana. E temos percorrido o interior do Estado do Maranhão. 
Uma das primeiras ações que já preparamos estamos dando entrada na 
cidade de Monção e na cidade de Santa Inês. Na cidade de Santa Inês, 
temos um ex-deputado estadual que conviveu conosco no começo desta 
legislatura, Deputado Felipe dos Pneus. Eu fui à cidade de Santa Inês 
me reunir com os professores em uma manifestação na porta da 
Prefeitura, mas o Prefeito Felipe dos Pneus precisa entender que o 
Deputado Estadual Wellington do Curso tem um lado, que é o lado da 
população, e é o lado dos professores. E as visitas que eu fiz, as 
fiscalizações que eu fiz, as ações que eu fiz independem de partido. 
Nessa luta em defesa dos professores, eu bati de frente. Eu fiz 
enfrentamento com Prefeitos do PCdoB, com Prefeitos do PSB. Com 
Prefeitos do PL, com Prefeitos do PSDB, com Prefeitos do PSC, com 
Prefeitos de todos os partidos, independe de agremiação partidária. 
Independe se é de esquerda ou de direita. Independente se é do Centrão, 
independe. O Professor e Deputado Estadual Wellington do Curso tem 
discutido na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão soluções 
para os problemas, sem essa briga, sem essa discórdia de esquerda ou de 
direita de quem está certo ou errado, se é a esquerda ou a direita. Tem 
gente passando fome da esquerda, tem gente passando fome da direita, 
tem gente passando fome de todas as matizes políticas, essa discussão 

de esquerda e direita não vai levar a lugar nenhum. Essa discussão 
partidária não vai levar a lugar nenhum. Precisamos sim discutir o 
Maranhão. Precisamos sim apresentar soluções para o Maranhão. E é 
por isso que temos percorrido os municípios em defesa dos professores. 
Faço referência aqui à cidade de Monção. Nos próximos dias vamos 
protocolar uma ação no Ministério Público para que tomem as 
providências, estamos aguardando uma documentação da cidade de 
Monção, como de outros municípios e que até agora não respondeu à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, falta de transparência 
com a aplicação do dinheiro público e, na cidade de Monção, Prefeita 
do PL, estive lá conversando com a Prefeita, uma Prefeita que não 
respeita os professores, que não respeita a população e assim como a 
Prefeita da cidade de Monção, tem sido assim com outros municípios e 
eu passo a reportar, eu passo a fazer referência à cidade de Itinga, ontem 
eu fiz um pronunciamento com relação à cidade de Itinga, e eu faço 
novamente pronunciamento com relação à cidade de Itinga porque lá 
parece que o Prefeito vive no mundo da lua ou totalmente isolado, 
achando que pode tudo, achando que manda em tudo, achando que 
manda no Ministério Público, Prefeito de Itinga acha que manda no 
Judiciário, acha que manda na Câmara Municipal, acha que manda em 
todo mundo, ainda apareceu um tal de vereador Chiquinho, que ele 
desconhece as atribuições parlamentares da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, e tentando desqualificar as ações do Parlamento 
estadual, deputado Wellington do Curso, nós vamos fazer uma audiência 
na cidade de Itinga para tratar os problemas da cidade e, principalmente, 
dos professores, do reajuste de 33,24%, dos recursos do FUNDEB, da 
transparência e aplicação desses recursos. Se tem sobra, essas sobras 
têm que ser rateadas, divididas para os professores. Para isso, precisamos 
conhecer a folha de pagamento. Se tem professores fantasmas, se tem 
pessoas, outros servidores recebendo na folha de pagamento dos 
professores, precisamos tratar também sobre o recolhimento 
previdenciário na cidade de Itinga. São muitas pautas importantes. 
Perseguição dos professores. Prefeitura de Itinga perseguindo os 
professores. Isso é um absurdo! Professores da cidade de Itinga, vocês 
não estão sozinhos. A cidade de Itinga tem um deputado, um deputado 
atuante, que defende a população e os professores. Nos próximos dias, 
estaremos de volta à cidade de Itinga. Quero parabenizar três vereadores 
atuantes que defendem os professores: Vereadora Tânia, Vereadora 
Gardênia e Vereador Leandro, vereadores que estão do lado dos 
professores e que defendem os professores. Os meus parabéns, os meus 
parabéns a esses três vereadores da cidade de Itinga. Prefeito da cidade 
de Itinga, respeite os professores, respeite a população e respeite a 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Estaremos aí na sua 
cidade. O dinheiro é público, o dinheiro é dos professores, o dinheiro 
tem dono, Deputado Vinícius, não é para comprar fazenda, para comprar 
cabeça de gado, não é para comprar posto de gasolina. Esse 
enfrentamento que estamos fazendo, fazemos com muita seriedade e 
com muita responsabilidade. Até a próxima semana, estaremos na 
cidade de Itinga. Não tenho problema com ameaça, não, pode ameaçar, 
pode perseguir, Deputado Wellington não tem medo de ameaça. Coronel 
Jinkings, deputado duro, deputado firme e deputado com coragem. Não 
pensem que vão, com ameaças, fazer com que o Deputado Wellington 
desista e não volte à cidade de Itinga. Na próxima semana, estaremos na 
cidade de Itinga. Quero destacar também a nossa luta, na cidade de 
Araioses, e parabenizar o Vereador Arnaldo, ex-presidente do Sindicato 
dos Professores, atualmente a professora do sindicato é a professora 
Elisa. Após muita luta, a Prefeita Luciana Trinta concedeu reajuste para 
os professores de 33,24%, mas ainda falta muita coisa a ser feita na 
cidade, como a transparência com o recurso do Fundeb, o problema 
gravíssimo do recolhimento previdenciário. Na próxima semana, 
estaremos na cidade de Araioses. Parabéns, na cidade de Araioses, ao 
professor e Vereador Arnaldo, à professora Elisa, à professora Rosana, 
ao professor Douglas, à professora Sonia, minha amiga Nazareth, ao 
professor Tio Zé, a todos da cidade de Araioses. O nosso respeito, 
parabéns pela luta de vocês. Senhor Presidente, quero finalizar 
destacando que nós temos ações e estaremos, nos próximos dias, 
novamente, na cidade de Buriti, na cidade de Magalhães de Almeida, na 
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cidade de Afonso Cunha, na cidade Duque Bacelar, na cidade de 
Matões, na cidade de Parnarama, na cidade de Barão de Grajaú, na 
cidade de Colinas, na cidade de Jatobá, na cidade de São Domingos. E 
faço referência à cidade de Colinas, cidade do Governador Brandão, 
onde foi recebido, no último domingo, com protestos de professores na 
cidade de Colinas. Há necessidade da atenção e apoio aos professores 
desses municípios que estão sendo prejudicados pela administração. A 
luta também, Deputado Vinícius, lá na cidade de Pedreiras, de Trizidela. 
Os professores que não são respeitados, os recursos do Fundeb e é por 
isso a nossa luta permanente. E o Deputado Vinícius tem todo o nosso 
apoio lá na cidade de Pedreiras e de Trizidela. Meu líder, meu amigo, 
meu irmão, meu líder Vinícius Louro. Segundo mandato, segunda 
legislatura ao lado do Deputado Vinícius Louro, que tem atuação 
permanente não só em Trizidela, não só em Pedreiras, mas em toda a 
região, deputado atuante, presente, preocupado com aquela população. 
Eu falo isso, Deputado Vinícius, porque, no decorrer da semana, eu 
encontrei uma pessoa que veio me falar de apoio na região e perguntou 
se eu tinha algum amigo, alguma liderança, algum deputado da região. 
Citei meu amigo, meu irmão Vinícius Louro. E eu jamais iria atrapalhá-
lo, prejudicá-lo ou tirar voto. E na mesma hora eu ratifiquei o meu 
posicionamento e pedi voto e pedi apoio para o meu amigo, o meu 
irmão, mesmo não sendo do mesmo partido. Estou no PSC; V. 
Excelência no PL. Mas assim como eu estou lutando, trabalhando pela 
minha eleição na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu 
também torço e, pode ter certeza, o que eu puder ajudar eu vou ajudar 
também na reeleição de V. Excelência, porque, em 2023, com a graça de 
Deus e o voto consciente e o voto do povo, nós estaremos de volta à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para lutar por essa 
população sofrida. E eu tenho um carinho e um respeito enorme pelo 
meu líder no bloco, pelo meu irmão Deputado Vinícius Louro. Que 
Deus o abençoe, que Deus o proteja e que Deus possa também o 
reconduzir ao seu mandato nesta Casa. Conte com seu amigo. Não sou, 
em momento algum, adversário. Sou seu amigo, seu aliado, seu 
parceiro. Pode ter certeza disso. V. Exa. tem um grande aliado, um 
grande amigo também, que é filho de um grande amigo, ex-vereador na 
Câmara Municipal de São Luís. E eu tenho um carinho e um respeito 
muito grande por ti. Estamos juntos, tranquilo. Senhor Presidente, 
concluindo o meu pronunciamento, na manhã desta quarta-feira, eu 
quero destacar, Senhor Presidente, a decisão que eu tomei em me filiar 
ao PSC. Mas, antes de me filiar ao PSC, eu decidi apoiar a candidatura 
do médico Dr. Lahesio Bonfim ao Governo do Estado do Maranhão. 
Então, quanto eu me decidi pelo PSC, eu já tinha decidido em qual 
candidato eu iria votar e qual candidato eu iria apoiar, não só votar , mas 
apoiar. E o meu apoio, um apoio diferenciado é um apoio de ir para as 
ruas, de vestir a camisa; não só de declarar o apoio, só dizer que está 
junto. Eu faço a diferença quando eu me envolvo na campanha, quando 
eu torço pelo candidato, e principalmente, quando eu acredito no 
candidato. Então, quando eu fui para o PSC, eu já fui com a decisão 
tomada. Eu fui para o PSC, porque eu antes já tinha decidido qual 
candidato eu iria apoiar, qual candidato seria o melhor para o Estado do 
Maranhão. E eu decidi pela pré-candidatura do médico Dr. Lahesio 
Bonfim por encontrar virtudes, qualidades que o credenciam como o 
melhor nome, a melhor opção para governar o estado do Maranhão a 
partir de 2023. Médico que agora mesmo, durante a pré-campanha, 
enquanto muitos candidatos estão em reuniões durante a semana, 
Doutor Lahesio Bonfim está lá medicando, curando, cuidando das 
pessoas como médico na sua pequena cidade. Não se desligou das suas 
atividades, continua a sua atividade de médico, continua atuando. 
Fazemos as nossas ações nos finais de semana, nos tempos livres que 
temos. Temos o apoio da população, e é por isso que nós temos 
percorrido o Maranhão com a Caravana da Esperança. Esse nome foi o 
título dado pelo Deputado Wellington. Eu intitulei, eu coloquei esse 
nome porque a Caravana da Esperança, eu vou percorrer o Maranhão, 
mesmo sem a presença do Dr. Lahesio Bonfim. Eu vou dar continuidade, 
eu vou fazer o acompanhamento durante os finais de semana, mas, 
independentemente das atividades dele, eu criei um projeto chamado 
Caravana da Esperança que vai percorrer o Maranhão, eu vou percorrer 

o Maranhão com a Caravana da Esperança. Pé na estrada pelo Dr. 
Lahesio Bonfim, ele estando ou não estando. Onde o meu pé direito 
tocar, o meu pé esquerdo vai tocar logo em seguida, levando o nome do 
Dr. Lahesio Bonfim. Quero fazer a memória de alguns que estão talvez 
esquecidos de como o Deputado Wellington foi atuante e presente na 
campanha para prefeito de 2016 de Eduardo Braide, quando eu decidi 
apoiar, dar o voto, eu também fui para as ruas em 2016, percorri as ruas 
de São Luís dando apoio para Eduardo Braide. Em 2020 quando eu fui 
humilhado, quando eu fui ultrajado, perseguido em retirar da disputa 
para prefeito de São Luís em 2020, mesmo estando em segundo lugar, 
covardemente apunhalado, covardemente traído pelo senador Roberto 
Rocha. E eu decidi apoiar no primeiro turno o Neto Evangelista e, no 
segundo turno, passei por cima das minhas diferenças e, humildemente, 
fui apoiar Eduardo Braide no segundo turno, tanto na campanha para 
prefeito de Neto Evangelista como a de Eduardo Braide, eu fui para as 
ruas. Eu não só dei apoio, eu não só declarei voto, eu fui para as ruas, de 
42 deputados aqui na Assembleia Legislativa, não tem nenhum deputado 
que faria o que eu fiz, que faria o que eu fiz, nenhum deputado passaria 
30 dias nas ruas fazendo campanha para outro deputado, de forma 
humilde, de forma simples, como eu fiz. Como eu fui para a campanha, 
deputado Vinícius Louro, lá em Trizidela do Vale, não foi ele que me 
pediu não, eu que de livre e espontânea vontade, eu fui lá e eu disse: 
meu irmão eu estou aqui, para pedir voto pra você, para subir no 
palanque porque eu acredito em você, acredito no seu trabalho. E fiz 
assim, para Neto Evangelista, fiz assim pra Eduardo Braide. Eu desafio, 
qual é o deputado estadual que faria isso para outro deputado sem 
ciúmes, sem arrogância, sem prepotência, com humildade como eu fiz 
e, é por isso, senhoras e senhores, que ao lado da pré-candidatura, meu 
Presidente, Senhora Presidente, me conceda dois minutos que eu vou 
concluir, por gentileza. Meu líder, o senhor vai usar o tempo do bloco 
ainda? Não? Como eu estou usando o tempo sozinho, me dê três 
minutos, por favor, não têm mais ninguém, três minutos, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhora 
Presidente, questão de ordem, só para corroborar com as palavras do 
Deputado Wellington do Curso, eu quero passar o tempo da liderança 
para V.Exa. para ficar à vontade. No Expediente Final, é uma satisfação 
muito grande está aqui o escutando.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Também depois de tantos elogios, né, meu príncipe. Mas saibam os 
maranhenses que estão nos acompanhando por meio da TV Assembleia, 
nesse momento, que são elogios verdadeiros ao meu amigo deputado 
Vinícius Louro, meu irmão, que eu tenho a minha cama, tenho a minha 
rede lá em Pedreiras, na hora que eu chego, com a mamines, lá em 
Pedreiras. Eu tenho uma casa, tenho um abrigo, eu tenho vaga no 
coração da mãe, do pai, dos irmãos de Vinícius Louro, e ele sabe disso. 
Eu não tenho maldade no coração, e quando eu falo, eu falo de coração, 
falo que sinto e falo a verdade. Senhor Presidente, eu vou concluir, 
e é por isso que estamos caminhando na Caravana da Esperança em 
defesa da pré-candidatura do Médico Dr. Lahesio Bonfim, percorrendo 
o Maranhão. Levando esperança à população, não para criticar a 
esquerda ou a direita, apontar falhas, não! Apresentar soluções para os 
problemas. E aí me perguntaram: Deputado Wellington, porque V.Exa. 
está apoiando Dr. Lahesio Bonfim? Porque é o melhor nome para o 
Estado do Maranhão. É a melhor opção para o Estado do Maranhão. 
Um Médico que administrou uma cidade durante cinco anos e três 
meses, uma cidade que tinha no seu IDEB 113° posição e, hoje ao sair 
do município na 2ª colocação, na 2ª posição. É respeito com a educação, 
valorização à educação, valorização dos professores, por isso que eu 
estou apoiando Dr. Lahesio Bonfim na sua pré-candidatura ao governo 
do Estado do Maranhão. Doutor Lahesio Bonfim, conte com o meu 
apoio, conte com minha voz. Doutor Lahesio Bonfim tem uma voz 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Pré-candidato ao 
governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim, médico Lahesio Bonfim tem 
uma voz na Assembleia Legislativa do Maranhão e tem um mandato 
atuante que vai percorrer o Maranhão levando o seu nome, levando 
as suas propostas, levando os seus projetos para melhorar a vida dos 
maranhenses. Eu visto a camisa, declaro hoje, visto a camisa do Dr. 
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Lahesio Bonfim na pré-candidatura ao governo do Estado do Maranhão. 
População do estado do Maranhão que não conhece ainda vai passar a 
conhecer. A região Metropolitana de São Luís pode ter certeza de que 
o apoio do Deputado Wellington do Curso, o fortalecimento da pré-
campanha do Dr. Lahesio Bonfim é certeza, pode ter certeza. Vamos à 
luta, vamos aos trabalhos. Que Deus abençoe essa terra maravilhosa, 
que Deus abençoe o estado do Maranhão e a sua população. E ainda 
há esperança. Estou aqui hoje para dizer para o Maranhão que ainda há 
esperança. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Doutor Lahesio 
Bonfim, o senhor ganhou um guerreiro, um grande guerreiro na sua 
batalha rumo ao Palácio dos Leões a partir de 1º de janeiro de 2023. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhora 
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Pois não, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Senhora Presidente, gostaria que, através de V. Ex.ª na 
presidência, fizéssemos um minuto de silêncio em decorrência do 
falecimento do senhor Tiago Matos Nunes dos Santos. Foi lotado no 
meu gabinete desde 2015, também foi chefe de gabinete do Deputado 
Hildo Rocha quando foi Secretário de Governo no governo de Roseana 
Sarney.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Peço que todos fiquem em posição de respeito. 
Bloco Parlamentar Independente. Deputado Arnaldo Melo. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

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

Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia doze de abril de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo Rios. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Leo-
nardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcan-
te, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio 
Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza 
Hortegal, Edson Araújo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e Rildo 
Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presi-
dente declarou aberta a Sessão, determinou a Leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputa-
dos (as): Doutor Yglésio, Wellington do Curso, César Pires, Zé Inácio 
Lula, Vinícius Louro e Antônio Pereira. Esgotado o tempo regimen-
tal destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta 
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em único turno, 
regime de urgência: Medida Provisória nº 375/2021, encaminhada pela 
Mensagem Governamental nº 131/2021, 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 Militar do Estado; Medida Provisória nº 376/2021, 
encaminhada pela Mensagem Governamental nº 134/2021, que altera a 
Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, a Lei nº 11.625, de 15 de de-

zembro de 2021, e a Lei nº 11.626, de 15 de dezembro de 2021; Medida 
Provisória nº 377/2022, encaminhada pela Mensagem Governamental 
nº 009/2022, 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; Medida Provisória nº 379/2022, encaminhada pela 
Mensagem Governamental nº 019/2022, que concede o auxílio alimen-
tação aos servidores públicos que especifica e altera a Lei nº 11.206, de 
11 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o valor do vencimento-base 
dos servidores públicos estaduais do subgrupo magistério da educação 
básica, esta foi encaminhada a votação pelo Deputado Wellington do 
Curso e Medida Provisória nº 380/2022, encaminhada pela Mensagem 
Governamental nº 021/2022, que altera a Lei nº 10.401, de 29 de de-
zembro de 2015, que institui, no âmbito do Programa Mais Empresas, 
o subprograma mais logística de apoio à instalação, expansão e opera-
ção de empresas de logística, distribuição e transporte de produtos no 
Estado do Maranhão. Todas as Medidas Provisórias foram aprovadas 
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJC).  Em segundo turno, regime de prioridade, foi aprovado e 
encaminhado à sanção Governamental o Projeto de Lei nº 554/2021, de 
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 122/2021), que altera a Lei 
nº 10.581, de 19 de abril de 2017, que dispõe sobre a criação, composi-
ção e o funcionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária do 
Maranhão - CEESOL.- CCJC. Encaminhado pelo Deputado Wellington 
do Curso que votou contrário à sua aprovação. Em primeiro turno, re-
gime de prioridade o Plenário aprovou: Projeto de Lei Complementar 
n° 001/2022, de autoria do Poder Judiciário, (Mensagem nº 001/2022), 
que altera a Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – 
Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão; 
Projeto de Lei Complementar n° 002/2022, também Poder Judiciário, 
(Mensagem nº 002/2022), alterando a redação dos incisos XLVII e 
XLVIII, do Art. 9º, da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro 
de 1991. Ambos com parecer favorável da CCJC. Ainda em primeiro 
em primeiro turno, tramitação ordinária foram aprovados: Projeto de 
Lei nº 280/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que eleva as 
vaquejadas ocorridas no Parque Maratá à condição de Patrimônio Cul-
tural de Natureza Imaterial E Cultural do Estado do Maranhão”, com 
parecer favorável da CCJC e encaminhado à votação pelo autor; Pro-
jeto de Resolução Legislativa  nº 009/2021, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior, que concede a medalha de Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Senhor  Frederico Veloso de Castro; Projeto de Resolu-
ção Legislativa  nº 002/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Heraldo Elias 
Nogueira Nunes; Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2020, de au-
toria do Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha de Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor  Lourival de Jesus Serejo 
Sousa. Todos com parecer favorável da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 
90/2022, de autoria do Deputado Roberto Costa,  solicitando que seja 
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e vota-
ção em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão, 
o Projeto de Lei nº 100/2022, de sua autoria. O referido Projeto de Lei 
foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão. O  Requerimento nº 
65/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, foi transferido 
para a Sessão Ordinária da próxima terça-feira (19), a pedido do autor 
e Requerimento nº 88/2022, de autoria da Deputada Daniella,  foi 
transferido devido à ausência da autora. Sujeitos à deliberação da Mesa, 
foram deferidos: Requerimento nº 45/2022, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhado expediente ao 
Prefeito do Município de Mirinzal/, Senhor Amaury Almeida, solici-
tando esclarecimentos sobre os motivos da remoção de três professores 
da rede municipal de ensino de suas lotações anteriores, no último mês 
de fevereiro; Requerimento nº 46/2022, de mesma autoria, solicitando 
que também ao Prefeito de Mirinzal, solicitando esclarecimentos sobre 
como e onde foram utilizados os recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB enviados ao muni-
cípio no ano de 2021 e Requerimento nº 91/2022, de autoria do Depu-
tado Fábio Braga, solicitando que seja concedido 121 dias de licença 
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parlamentar, no período de 11 a 13 de abril para tratamento de saúde 
e de 14 de abril a 11 de agosto de 2022 para interesse particular. Em 
virtude da licença do Deputado Fábio Braga e nos termos do comuni-
cado de desistência, para esta convocação, enviado pelo 1º Suplente da 
Coligação “Todos pelo Maranhão 05”, Senhor Domingos Sousa Serra 
(Toca Serra), Prefeito do Município de Pedro do Rosário, o Presidente 
convidou para tomar posse no cargo de Deputado Estadual o 2º suplente 
da referida coligação, Senhor José Benedito Pinto, que adotou o nome 
parlamentar de Jota Pinto, o que foi feito na forma do Regimento Inter-
no da Casa. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande 
Expediente. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos o Deputado 
Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Democrático PL/
Republicanos. 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 as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 12 de abril  de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Ricardo Rios
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputado César Pires
Segundo Secretário, em exercício,

RESENHA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL NO-
MEADA PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO., REALIZADA AOS 13 
DIAS DO MÊS DE ABRILO DO ANO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS. 

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS - PRESIDENTE
BETEL GOMES
JOTA PINTO 
VINÍCIUS LOURO
WELLINGTON DO CURSO 

PROPOSIÇÕES DE LEIS APRECIADAS:

ANÁLISE DE MÉRITO DO PROJETO DE LEI Nº 107/2022, 
que dispõe sobre a repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por cen-
to) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), pertencen-
te aos municípios, na forma do inciso II do parágrafo único do art. 158 
da Constituição Federal.

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

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 18  de abril de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 305/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando WANESSA 
MARIA SANTOS VIANA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de abril do ano em curso.

Nº 306/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando THAYS 

SOUSA TRAJANO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de As-
sessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 307/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando MARIA 
JOSE MARTINS DE SÁ, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de abril do ano em curso.

Nº 308/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando FERNANDA 
MARIA MATOS VIEIRA BELLO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 309/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando BIANCA 
REGINA FRAZÃO SOUZA RAMOS, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 310/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando EUCILANE 
XAVIER SA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de 
Atividades Especiais, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de abril do ano em curso.

Nº 311/2022, de 18 de abril de 2022, exonerando JEAN 
RODRIGUES ALVES COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 312/2022, de 18 de abril de 2022, nomeando CARLOS 
ALBERES OLIVEIRA GOMES,  para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste  Po-
der, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 313/2022, de 18 de abril de 2022, nomeando BRUNO 
LEONARDO MORAES DIAZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a 
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 314/2022, de 18 de abril de 2022, nomeando IGOR 
SANTANA NEIVA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a 
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 315/2022, de 18 de abril de 2022, nomeando BENEDITO 
DO SACRAMENTO DE CARVALHO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1, Assessor, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a partir 
do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 316/2022, de 18 de abril de 2022, nomeando DIANA 
NASCIMENTO SILVA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-1, Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste  
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 08/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e IN PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL. 
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: Fica pror-
rogado em 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, 
com início em 18 de março de 2022 e término em 17 de março de 2023.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O valor do contrato fica rea-
justado em 16,12%, a contar de 18 de março de 2022, conforme previs-
to na Cláusula Sexta do Contrato nº 08/2021, perfazendo um total de R$ 
5.136.178,79 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cento e setenta 
e oito reais e setenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Função: 01 
- Legislativa.  Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 
– Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). 
Natureza da Despesa: 33.90.39.92 – Serviço de publicidade institu-
cional. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do 
Tesouro. Histórico: Objeto: serviço de comunicação corporativa para 
assessoria com a imprensa, produção de conteúdo em mídias digitais 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                  SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022 23
e relações públicas. Instrumento legal: Contrato nº 08/2021. Valor: R$ 
5.136.178,79. Gestor: Glaucione Pereira Pedrozo. Informações comple-
mentares: valor referente a renovação do contrato para exercício atual. 
NOTA DE EMPENHO: Em 18/03/2022 foi emitida a Nota de Empe-
nho nº 2022NE000614, no valor de R$ 428.014,90 (quatrocentos e vin-
te e oito mil e quatorze reais e noventa centavos) estimado para 1 mês. 
A conta da dotação orçamentária especificada no caput desta clausula, 
para fazer face as despesas inerentes a este Contrato durante o corren-
te exercício. BASE LEGAL:  Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Processo 
Administrativo nº 0340/2022-ALEMA. DATA DA ASSINATURA 
DO ADITIVO: 17/03/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Vitor Pacheco da Costa Fortes representante da empresa 
IN PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL, CNPJ nº 
26.428.219/0001-80. São Luís–Ma, 18 de abril de 2022. Tarcísio Al-
meida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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São Luís/MA, 06 de Janeiro de 2022. 

 

Ao  

Excelentíssimo Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

 

Assunto: Resposta quanto à INDICAÇÃO Nº 5331/2021 de autoria do Deputado 

Ricardo Rios. 

 

 

Vossa Excelência, 

 

A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., concessionária 

de serviço público federal de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.272.793/0001-84, com sede na Alameda A, Sala 30, Quadra SQS, nº 100 - 

Loteamento Quitandinha - Altos do Calhau - São Luís / MA, vem, respeitosamente 

perante Vossa Excelência, em resposta quanto à INDICAÇÃO Nº 5331/2021 de autoria 
do Deputado Ricardo Rios, informar que a área para a qual foi solicitada a implantação 

de Energia Elétrica trata-se do Loteamento Natureza, de interesse específico (fotos em 

anexo). Conforme estabelece a Resolução ANEEL 414/2010, o empreendimento 

enquadra-se como um “Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras - 

EMUC”. Neste caso, conforme o artigo 48 da mesma Resolução, a responsabilidade 

pelas obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica é do 

responsável pela implantação do empreendimento: 

Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para 
a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de 
energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas 
unidades consumidoras, observadas as exceções e condições específicas 
previstas nos arts. 48-A e 48-B para a regularização fundiária urbana de 
interesse social e para os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha 
Vida – PMCMV.  
 
§ 1º A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o 
caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da 
regularização fundiária e inclui os custos:  
I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias 
internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica.  
II – das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à 
rede de propriedade da distribuidora, observadas as condições estabelecidas 
nos §§ 3o a 5o deste artigo; e  

III – dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em 

via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra, 

observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43. 
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Dessa forma, orientamos que a energização de um Loteamento (Empreendimento de 

Múltiplas Unidades Consumidoras) é precedida de 3 (três) processos os quais devem 

ser solicitados pelo Empreendedor à Distribuidora:  

1. Estudo de Viabilidade Técnica, em que são verificadas as reais condições de 

atendimento à carga do empreendimento. A conclusão de eventuais obras de 

reforço/melhoria necessárias ao atendimento também é necessária; 

 

2. Análise de Projeto Elétrico (em conformidade com as Normas Técnicas 

vigentes); 

 

3. Vistoria do Padrão de Entrada e/ou Rede de Distribuição de Energia construídos 

pelo Empreendedor, conforme norma técnica vigente. 

Ressaltamos que os documentos devem ser assinados por responsável técnico 

legalmente habilitado, ou seja, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e ter registro ativo. A execução das obras 

deve ser precedida de projeto elétrico que atenda as regulamentações técnicas oficiais 

estabelecidas. 

A norma técnica base para este tipo de empreendimento é a NT.004.EQTL.Normas e 

Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica a Múltiplas Unidades Consumidoras 

disponível no site ma.equatorialenergia.com.br. 

Por fim, ressaltamos que a Equatorial Maranhão oferece Canal de Atendimento 

exclusivo para este tipo de solicitação através do email 

grandesclientes.maranhão@equatorialenergia.com.br. 

Sendo o que nos cabia nesta oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada 

estima e profunda consideração, ao tempo que registramos nossa disposição para 

esclarecer ulteriores questionamentos que Vossa Excelência acreditar que sejam 

necessários.  

 

Atenciosamente, 

EQUATORIAL MARANHÃO 
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ANEXO – FOTOS DO LOTEAMENTO NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


