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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  04 / 05 / 2022 – 4ª FEIRA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-MDBPV....................06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.PDT/-PL...................15 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS

ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 04.05.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 561/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL PELOS FABRICANTES 
DE BEBIDAS EM EMBALAGENS DE VIDRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS CO-
MISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS; E DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES. 

2. PROJETO DE LEI Nº 119/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, DISPÕE SOBRE INSTITUIR NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO  O DIA DA PAZ E DA CONCILIAÇÃO. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFº MARCO AU-
RÉLIO. 

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 112/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,  SEJA  ENVIADA MENSA-
GEM DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO 
A EXCELENTÍSSIMA DRA. SÔNIA MARIA AMARAL FERNAN-
DES RIBEIRO, PELA POSSE COMO DESEMBARGADORA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO.

4. REQUERIMENTO Nº 113/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,  SEJA  ENVIADA MENSAGEM 
DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO 
EXCELENTÍSSIMO DR. SEBASTIÃO LIMA BONFIM, PELA POS-
SE COMO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
MARANHÃO.

5. REQUERIMENTO Nº 114/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,  SEJA  ENVIADA MENSAGEM 
DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO 
EXCELENTÍSSIMO DR. GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS 
JÚNIOR, PELA POSSE COMO DESEMBARGADOR DO TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO.

6. REQUERIMENTO Nº 116/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA.HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MEN-
SAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À ACADEMIA 
MARANHENSE DE MEDICINA (AMM), ATRAVÉS DE SEU PRE-
SIDENTE, PROFESSOR DOUTOR JOSÉ MÁRCIO SOARES LEI-

TE, PELO TRANSCURSO DE SEUS PROFÍCUOS 34 ANOS DE 
FUNDAÇÃO DESSA TÃO IMPORTANTE ENTIDADE DE CLAS-
SE.

III – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 115/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDA A MESA, SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR À FAMÍLIA DO 
LÍDER QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE JACAREZINHO, O 
SR. EDVALDO PEREIRA ROCHA, DE 52 ANOS, QUE FOI MORTO 
A TIROS NESTA SEXTA-FEIRA (29/05/2022) NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DO SÓTER.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 03/05/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 188/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 189/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES VIGI-
LANTES DE BALSAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE BALSAS, 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 190/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE INSTITUI A OBRI-
GATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGI-
CO CONHECIDO COMO “TESTE DO OLHINHO” EM TODAS AS 
CRIANÇAS NASCIDAS EM MATERNIDADES E ESTABELECI-
MENTOS HOSPITALARES PÚBLICOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 191/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO 
DO PACIENTE INTERNADO NA REDE DE SAÚDE PRIVADA 
QUE NECESSITE DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR 
URGENTE SOLICITE O TRANSPORTE PELO CORPO DE BOM-
BEIROS OU PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA EM CASOS DE AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIAS DIS-
PONÍVEIS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 20/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO SENHOR CÉSAR JATAHY FONSECA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO N° 11/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA 

PINTO, DE APLAUSOS, POR PARTE DESTA CASA, DIRIGIDA 
À ALUMAR, PELA RETOMADA DAS ATIVIDADES DE PRODU-
ÇÃO DE ALUMÍNIO NA FÁBRICA. 

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 185/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
EM HOMENAGEM A CAMPANHA DA FRATERNIDADE” NO ES-
TADO DO MARANHÃO, A REALIZAR-SE, ANUALMENTE, NA 
QUINTA-FEIRA SANTA.

PROJETO DE LEI Nº 186/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O PASSAPORTE 
EQUESTRE PARA TRÂNSITO DE EQUINOS, ASININOS E MUA-
RES NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 187/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A COMUNICA-
ÇÃO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS AOS ÓRGÃOS DE SE-
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GURANÇA PÚBLICA SOBRE A OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE 
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO SEU INTERIOR.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 182/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E A 
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL (RIA).

PROJETO DE LEI Nº 183/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA “QUEM AMA VACINA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 19/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE CON-
CEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO COMANDANTE GE-
RAL DA PM/MA CEL. EMERSON BEZERRA DA SILVA.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2022, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA OS INCI-
SOS LXV, LXVI, § 5º, ACRESCENTA O INCISO LXVII E REVOGA 
O INCISO LV NO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO).

Diretoria Geral de Mesa, 03 de maio de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinho 

Florêncio. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Dou-
tora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo 
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, e Zé Inácio Lula. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Mar-
tins Rezende, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, 
Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Rildo Amaral 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, o Senhor Segundo Se-
cretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (lê texto bíblico e Ata) – Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, a Se-
nhora Primeira Secretária para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA BETEL GOMES – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 193 / 2022

Cria o dispositivo Salve Maria, em 
atenção às mulheres vítimas de violência 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1.º Cria diretrizes para implantação do dispositivo Salve 
Maria, como canal permanente para oferecer proteção à mulher vítima 
de violência por sua condição de gênero.

Art. 2.º O dispositivo Salve Maria será caracterizado pela adoção 
de tecnologias que possibilite-o ser utilizado em aparelhos de telefonia 
móvel, como sistema de envio de mensagem com informações sobre a 
vítima:

I - às mulheres que possuem medida protetiva concedida pelo 
Poder Judiciário, em situação de ameaça ao descumprimento pelo 
agressor, ou aquelas que estiverem em situação iminente de agressão, o 
dispositivo será utilizado como sistema que se comunique diretamente 
com as autoridades policiais informando a sua geolocalização, sendo-
-lhes garantido o atendimento imediato;

II - ao cidadão, o dispositivo poderá ser utilizado como canal de 
recebimento de denúncias com informações do agressor e da vítima de 
violência doméstica e familiar.

Art. 3.º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, 
adequando sua implantação na medida das disponibilidades financeiras.

Parágrafo único. O dispositivo Salve Maria poderá ser integrado 
e adaptado a outro dispositivo já existente, se houver, a fim de garantir 
a economicidade.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 28 de abril de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

A maioria das mulheres brasileiras (86%) percebe um aumento 
na violência cometida contra pessoas do sexo feminino durante o último 
ano. A conclusão é da pesquisa de opinião “Violência Doméstica e Fa-
miliar Contra a Mulher — 2021”, realizada pelo Instituto DataSenado, 
em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. O estudo 
foi lançado nesta quinta-feira (9) durante audiência pública na Comis-
são de Direitos Humanos.

A pesquisa é realizada a cada dois anos, desde 2005. A edição de 
2021 revela um crescimento de 4% na percepção das mulheres sobre a 
violência em relação à edição anterior. O estudo ouviu 3 mil pessoas 
entre 14 outubro e 5 de novembro.

Para 71% das entrevistadas, o Brasil é um país muito machista. 
Segundo a pesquisa, 68% das brasileiras conhecem uma ou mais mu-
lheres vítimas de violência doméstica ou familiar, enquanto 27% decla-
ram já ter sofrido algum tipo de agressão por um homem.

De acordo com a pesquisa, 18% das mulheres agredidas por ho-
mens convivem com o agressor. Para 75% das entrevistadas, o medo 
leva a mulher a não denunciar. O estudo demonstra, no entanto, que 
100% das vítimas agredidas por namorados e 79% das agredidas por 
maridos terminaram a relação.

Por essas razões, é preciso cada vez mais que se criem dispositi-
vos para aumentar a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. 
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, 28 de abril de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV
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PROJETO DE LEI Nº 194 / 2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
exibição de informações sobre o turismo 
Maranhense nas telas de cinemas no Esta-
do do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da exibição 
de informações e vídeos sobre o turismo Maranhense nas telas de cine-
mas do Estado do Maranhão.

§ 1º As informações sobre o turismo serão projetadas antes do 
início de cada filme nos cinemas locais do Estado e terão a duração de 
um minuto, aproveitando as produções locais de filmes de um minuto.

§ 2º As informações a serem projetadas serão fornecidas pela Se-
cretaria Estadual de turismo do Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no pra-
zo de 120 (sessenta) dias a partir de sua publicação oficial.

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

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo que se  torne obriga-
tória a exibição de vídeos publicitários ou informações sobre o turismo 
no Estado do Maranhão, nas suas telas de cinema, a fim de gerar a plena 
divulgação, ao público em geral e aos turistas que aqui aportarem, dos 
pontos turísticos existentes no Estado.

O turismo deve ser visto como uma fonte inesgotável de renda 
e emprego, bem como, fator de desenvolvimento econômico e cultu-
ral. Esta visão empresarial deve ser fomentada principalmente entre os 
bairros e regiões que, muitas vezes, têm dificuldades em visualizar e 
explorar seus potenciais turísticos, e valorizar as singularidades cultu-
rais locais.

O cinema, como meio ímpar de divulgação de atrações, e pela 
sua abrangência e diversidade de público, deve ser utilizado não só para 
comercializar produtos de consumo individual, mas de consumo du-
radouro e coletivo, como os atrativos turísticos do Estado. Este apelo 
poderá - e deverá - redundar em iniciativas de investimentos por parte 
daqueles que vêem, no turismo, um empreendimento de futuro, cujo 
maior patrimônio é a mão de obra qualificada e preparada para receber 
os turistas que aportarem nos locais divulgados.

Assim, com esta propositura, acredita-se no estímulo a um setor 
de imenso potencial no Estado. O fomento ao turismo poderá trazer um 
ambiente benéfico a todos os Maranhenses, com a geração de mais em-
pregos e o surgimento de profissionais capacitados em diversas áreas. 
De modo a abrir espaço, por exemplo, para os bacharéis em turismo 
e hotelaria, profissionais da gastronomia, transporte turístico, idiomas, 
comércios diversos, artesanatos, etc.

Pelos fatos expostos, bem como, por tratar sobre tema de grande 
relevância, fomento para a retomada econômica, fortalecimento do co-
mércio local e cristalino interesse público, solicito o apoio dos nobres 
pares para a aprovação do presente projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 28 DE ABRIL DE 2022. - 
wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 195 / 2022

Dispõe sobre o atendimento de mu-
lheres portadoras de deficiência auditiva 
vítimas de violência doméstica e familiar 

no Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º É assegurado o atendimento em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) à mulher com deficiência auditiva ou com dificuldade de 
comunicação, vítima de violência doméstica ou familiar nas Delegacias 
da Mulher do Estado do Maranhão.

Art. 2º Com a finalidade de garantir as condições apropriadas 
para que as mulheres portadoras de deficiência auditiva, vítimas de 
violência doméstica ou familiar, possam denunciar seus agressores, o 
poder público, por meio de seus órgãos competentes poderá:

I - Criar Programa de Qualificação Profissional em Libras espe-
cialmente para os policiais civis que trabalham realizando registros de 
ocorrências;

II - Assegurar que nas Delegacias da Mulher do Estado de Mara-
nhão tenha pelo menos um policial habilitado na Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, para atendimento das mulheres portadoras de defi-
ciência auditiva, vítimas de violência doméstica e familiar.

Art. 3º A qualificação profissional em Língua Brasileira de Si-
nais poderá ser feita por servidores do setor público ou de organizações 
públicas que tenham comprovadamente competência para ensinar LI-
BRAS se assim o Poder Executivo considerar conveniente.

§1º Os cursos de qualificação poderão ser destinados aos 
servidores estaduais lotados nas delegacias de atendimento à mulher 
cuja admissão deverá ser feita de forma voluntária.

§2º Caso não haja servidores voluntários nas delegacias o Poder 
Executivo poderá lotar servidores voluntários de outros órgãos. E a 
permanecer a inexistência desses servidores poderá contratar empresa 
especializada para disponibilizar profissional com formação em curso 
de Libras em instituição devidamente reconhecida para servir de 
intérpretes nas delegacias de atendimento à mulher.

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar as normas e pro-
cedimentos a serem adotados para o implemento ao aqui disposto.

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

JUSTIFICATIVA
A finalidade deste projeto é assegurar que mulheres portadoras 

de deficiência auditiva tenham atendimento adequado nas delegacias 
de proteção a mulher quando forem vítimas de violência doméstica ou 
familiar.

Embora a Lei Maria da Penha – Lei n. 11.340/07 – represente 
importante avanço no combate à violência contra a mulher, cresce a 
cada dia o número de mulheres portadoras de deficiência auditiva que 
são vítimas de violência por seus esposos ou companheiros.

 E um dos grandes entraves para o seu pronto atendimento é jus-
tamente a ausência de profissionais especializados na linguagem de si-
nais, pois com isso essas mulheres acabam sendo mantidas no quadro 
de violência por mais tempo.

De acordo com dados do núcleo especializado da Defensoria 
Pública do Estado (DPE/MA), em 2020, o Maranhão já registrou, de 
janeiro a agosto, um total de 2.400 atendimentos de casos de violência 
contra a mulher. Isso representa uma média de 300 registros por mês. 
Nessa estatística também se insere as mulheres portadoras de deficiên-
cia auditiva.

Desta forma, resta evidente a necessidade de intérpretes para lin-
guagem de sinais nas Delegacias da Mulher do Estado do Maranhão, a 
fim de garantir segurança, proteção e dignidade às mulheres com defi-
ciência auditiva vítimas de violência doméstica e familiar.

Ante o exposto, por entender a importância da efetividade nas 
demandas dessas mulheres portadoras de deficiência auditiva, pedimos 
aos nobres colegas o apoio para a aprovação desse projeto de lei.

                                     
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 28 DE ABRIL DE 2022 - 
Pará Figueiredo - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 108/2022.

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada mensagem de pesar aos familiares, pelo falecimento da Senhora 
Edilma Maria Barros de Oliveira, externando o mais profundo senti-
mento de Pesar por sua partida.

Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa sin-
gela homenagem póstuma à família, apresentando publicamente sen-
timentos de pesar aos mesmos, se solidarizando nesta hora de dor.  
Mãe primorosa, amiga fiel e grande ser humano. Que Deus a tenha 
recebido com amor e conceda a família conforto e paz. Minha tristeza 
e consternação sincera.  

São Luís – MA, em 27 de abril de 2022. - Professora Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

REQUERIMENTO N° 109/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de Grajaú, pela passagem do 211º aniversário do municí-
pio, a ser comemorado no dia 29 de abril. Requeiro, ainda, que desta 
manifestação dê-se ciência a Senhor, Mercial Arruda, Prefeito Muni-
cipal, e o Senhor, Cristiano Lima Fontenele, Presidente da Câmara 
Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população grajauense é com 

muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de Grajaú – MA. 

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais   
sinceros votos de conquistas e vitórias. 

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de abril de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 110/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de Morros, pela passagem do 124º aniversário do municí-
pio, a ser comemorado no dia 28 de abril. Requeiro, ainda, que desta 
manifestação dê-se ciência a Senhor, Milton José Sousa Santos, Pre-
feito Municipal, e o Senhor, Fábio Luís Santos Lisboa, Presidente da 
Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população morruense é com 

muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de Morros – MA. 

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais   
sinceros votos de conquistas e vitórias. 

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de abril de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 112 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração a 
Excelentíssima Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro, pela posse 
como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a Ex-
celentíssima Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro, pela posse 
como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de abril de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 113 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração ao 
Excelentíssimo Dr.  Sebastião Lima Bonfim, pela posse como De-
sembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Dr.  Sebastião Lima Bonfim, pela posse como Desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de abril de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 114 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração ao 
Excelentíssimo Dr.  Gervásio Protásio dos Santos Júnior, pela posse 
como Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Ex-
celentíssimo Dr.  Gervásio Protásio dos Santos Júnior, pela posse 
como Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de abril de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 115 /2022

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ou-
vida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do líder quilombola da 
comunidade de Jacarezinho, o Sr Edvaldo Pereira Rocha, de 52 anos, 
que foi morto a tiros nesta sexta-feira (29/05/2022) no município de 
São João do Soter. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de maio de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

REQUERIMENTO Nº 116 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno desta Casa, requei-
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ro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja encaminhada 
Mensagem de Congratulações e Aplausos à Academia Maranhen-
se de Medicina (AMM), através de seu presidente, Professor Doutor 
José Márcio Soares Leite, pelo transcurso de seus profícuos 34 anos 
de fundação dessa tão importante entidade de classe.

Vale ressaltar que a Academia Maranhense de Medicina (AMM), 
foi Fundada em 25 de abril de 1988, sendo uma associação de direito 
privado, de caráter científico-cultural, sem fins econômicos, políticos, 
religiosos ou partidários, que tem finalidades relevantes, conforme es-
tabelece seu Estatuto e Regimento Interno, dentre as quais destacam-se:

a) Contribuir para o resgate, divulgação e preservação da memó-
ria da Medicina Maranhense, através de incentivos a produções cientí-
ficas e culturais, e respectivas publicações em anais, revistas, livros e 
página eletrônica;

b) Incentivar o aprimoramento da cultura e da ética médica, por 
meio da promoção de congressos, jornadas, cursos, prêmios ou qual-
quer outra atividade com igual objetivo, contribuindo para a qualifica-
ção humanística do médico;

c) Colaborar com os poderes públicos, no âmbito de suas ações 
e dentro das disponibilidades, com foco, principalmente, em progra-
mas de prevenção de patologias transmissíveis, promoção e proteção 
à família, infância e maternidade, por meio de treinamento de recursos 
humanos e de ações educativas;

d) Velar e defender o patrimônio histórico da medicina mara-
nhense, homenagear vultos e comemorar fatos e datas relevantes da 
Medicina;

e) Estimular e promover o intercâmbio de ideias com as congêne-
res do Brasil e com centros culturais e científicos estrangeiros;

f) Sugerir e solicitar providências às autoridades competentes em 
questões relacionadas ao ensino médico e à saúde da comunidade, bem 
como colaborar com as mesmas, nos referidos campos, sempre que so-
licitada; 

 g)  Instituir e conceder prêmios e láureas a médicos e a outros 
profissionais que se destacaram ou contribuíram com seus trabalhos 
para a promoção da História da Medicina do Maranhão, ou de outros 
campos do saber médico, bem como a estudantes de curso médico, 
como estímulo para desenvolver produções nas citadas áreas;

h) Estabelecer convênios, acordos e protocolos de intenções com 
organizações públicas, privadas ou quaisquer outras entidades, que se 
relacionem direta ou indiretamente com a Medicina, observados os dis-
positivos legais e éticos;

i) Interagir com o Conselho Regional de Medicina e com a Fede-
ração Brasileira de Academias de Medicina na preservação de valores 
indissociáveis da ética e da bioética médicas e humanismo.

Assim sendo, eu como representante do povo e médica, não 
poderia deixar de homenagear a Academia Maranhense de Medicina 
(AMM), que tão relevantes serviços durante estes 34 anos, vem con-
tribuindo para o desenvolvimento das práticas da medicina e questões 
de saúde e de educação médica, sendo portanto uma grande aliada do 
poder público e da sociedade nessa grandiosa missão.

No ensejo, solicito que esta homenagem seja transcrita no Anais 
desta Magna Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 02 de maio de 2022. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3043 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Carlos Brandão, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Cul-
tura Dr. Paulo Victor, solicitando a destinação de recursos financeiros 
para a realização das festividades juninas aos Municípios de Imperatriz, 
Cidelândia, São Francisco do Brejão, Governador Edson Lobão, João 
Lisboa, Senador La Rocque, Davinópolis, Buritirana, Estreito, Ribamar 

Fiquene, São Pedro da Água Branca, Dom Pedro, Esperantinópolis, 
Amarante.

 O São João representa a culminância das festividades maranhen-
se, tendo como um dos efeitos da Pandemia a suspensão desse evento 
tão importante há mais de dois anos, ocasionando um impacto cultural e 
econômico a todos os Municípios e aos mais diversos segmentos da so-
ciedade do Estado. Tendo o Governo do Estado anunciado a realização 
do evento como o maior de todos os tempos é que vimos pelo presente 
solicitar o aporte de recursos financeiros aos Municípios citados acima, 
para que os mesmos possam realizar a referida festividade nos moldes 
do Estado, Nesse sentido contamos com o apoio do ilustre Governador 
Carlos Brandão e do Nosso Secretário Paulo Victor no atendimento da 
presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de Abril de 2022. - ANTONIO PE-
REIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3044 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher, CÉLIA MARIA BRANDÃO SALA-
ZAR SOARE, solicitando que disponibilize a carreta da mulher para 
a cidade de Itapecuru- Mirim, bem como os serviços por ela disponi-
bilizados. 

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE JULHO DE 2022. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3045 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher, CÉLIA MARIA BRANDÃO SALA-
ZAR SOARE, solicitando que disponibilize a carreta da mulher para 
a cidade de Anajatuba, bem como os serviços por ela disponibilizados. 

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE JULHO DE 2022. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3046 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher, CÉLIA MARIA BRANDÃO SALA-
ZAR SOARE, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lilás” para a 
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cidade de Itapecuru- Mirim, bem como os serviços por ela disponibi-
lizados. 

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE JULHO DE 2022. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3047 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher, CÉLIA MARIA BRANDÃO SALA-
ZAR SOARE, solicitando que disponibilize o ônibus lilás para a cida-
de de Anajatuba, bem como os serviços por ela disponibilizados. 

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE JULHO DE 2022. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3048 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Bran-
dão e a Secretária de Estado das Cidades, Srª. Joslene Rodrigues, 
para que incluam no Programa de Revitalização de Praças e Espaços 
Públicos a reforma da quadra e palco de apresentação Cultural lo-
calizado na comunidade Paulica, Br222, próximo ao município de 
Vargem Grande – MA, e a pavimentação asfáltica das ruas da Pra-
ça São Raimundo Nonato dos Muludus. 

Ressalto ainda que a indicação tem como finalidade promover o 
lazer, a saúde e o bem-estar dos cidadãos daquela localidade, e também 
por ser um centro turístico religioso cultural do município.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3049 / 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 encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM LUGAR, 
o(a) Senhor(a) MARLENE SILVA MIRANDA, 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 Conscientização para o des-

carte 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 

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

INDICAÇÃO Nº 3050 / 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 enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FEIRA NOVA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LUIZA COUTINHO MACEDO, 
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 Cons-
cientização 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 

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

INDICAÇÃO Nº 3051 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FERNANDO 
FALCÃO, o(a) Senhor(a) RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA, 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 

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

INDICAÇÃO Nº 3052 / 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 enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de NOVA IOR-
QUE, o(a) Senhor(a) DANIEL FRANCO DE CASTRO, 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 Conscientização 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 

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

INDICAÇÃO Nº 3053 / 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 PALMEI-
RÂNDIA, o(a) Senhor(a) EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO 
JUNIOR, 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 Es-
tadual de Conscientização 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 

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

INDICAÇÃO Nº 3054 / 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 encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de AÇAILÂNDIA, 
o Senhor(a) ALUÍSIO SILVA SOUSA,, 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 Conscientização para o descarte 
correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Pro-
vidências”.

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 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3055 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, 
Carlos Brandão, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Governo Diego Galdino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Administração Penitenciária Murilo Andrade, solicitando o forneci-
mento, para o município de Apicum Açu - MA, de 1km de BLOQUE-
TES que serão empregados no calçamento do municipio citado.

A intervenção visa garantir a melhoria da mobilidade urbana, 
além de garantir dignidade, saneamento básico e melhoria da qualidade 
de vida de seus moradores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3056 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão solicitando serviços de 
pavimentação em todas as ruas do Residencial Novo Turu, São José de 
Ribamar, CEP 65110-000.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3057 / 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 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão solicitando a revitalização da Praça São Marçal  
localizada na Av. São Marçal, no bairro João de Deus, São Luís/MA. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3058 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica na Rua Sete e Tv. Da Pedreira, Novo Cohatrac, 
São José de Ribamar, CEP 65110-000.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3059 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, a Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica na Avenida 03, Vila Epitácio Cafeteira, Paço do 
Lumiar, CEP 65130-000. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3060 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, solicitando serviços de manutenção da iluminação pública na 
Avenida Alexandre de Moura, Centro, São Luís/MA, CEP 65025-470.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 28 de Abril de 2022 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

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

SAR PIRES – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado 
Jota Pinto.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
– Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa. 
Senhor Presidente, uso esse Pequeno Expediente desta terça-feira, 3 de 
maio de 2022, para trazer um ponto importante acontecido na última 
quarta-feira no Palácio dos Leões. Foi o lançamento de um convênio do 
Estado do programa para desenvolvimento socioeconômico ambiental 
do Maranhão. Ali foi lançado o Programa Maranhão 2050. E o objetivo 
principal: o Governo, além de abrir as portas e dar garantias políticas e 
jurídicas para os investidores e os empresários, investirem no Maranhão 
e com três pontos importantes, a geração de emprego e renda, a preo-
cupação com energias renováveis e limpas, com a questão ambiental. E 
outro ponto fundamental, a questão social. São três pilares, três pontos 
importantes que o Governo do Estado lança nesse Programa Maranhão 
2050. E está à frente desse programa uma pessoa experiente, que é o 
Secretário Luís Fernando, que vai conduzir com outro secretário com 
outras pastas esse programa. Não tenho a menor dúvida que esse pro-
grama que foi lançado, que garante essa energia renovável, o estudo e 
implantação de programas estaduais de hidrogênio verde, essa questão 
da instalação da comissão para a zona de processamento de exportação 
do Maranhão, vai trazer um novo momento para o estado do Maranhão. 
Um momento de oportunidades, momento daquilo que o povo do Ma-
ranhão espera de um gestor, espera de um governo, que é a geração 
de oportunidades, de emprego e renda, que se busque trazer grandes 
oportunidades, principalmente, para esta juventude que está no Mara-
nhão. Parabéns ao Governador Carlos Brandão e parabéns ao Secretário 
Luís Fernando, que vai conduzir esse programa tão importante para o 
estado do Maranhão, meu querido Deputado Pastor Cavalcante. E, por 
fim, eu queria, neste momento, reafirmar algo importante. Ontem, algu-
mas pessoas me ligavam procurando sobre a questão da nossa definição 
em relação ao Senado do Estado do Maranhão. Quero dizer ao povo 
do estado que, desde o ano passado, eu, Jota Pinto, e a minha esposa, 
Vereadora Concita Pinto, já tínhamos definido. Nós dizíamos, naquela 
ocasião, que o nosso candidato a governador seria o pré-candidato do 
Governador Flávio Dino, que seria o Brandão, e é o Brandão. E para 
o Senado não será diferente, nós vamos apoiar a pré-candidatura do 
Governador Flávio Dino. Então, para ficar muito bem claro e as pessoas 
não ficarem perguntando todo dia essa questão de definição de senador, 
nosso apoio irrestrito a Carlos Brandão, a sua pré-candidatura e ao Se-
nado a pré-candidatura do Flávio Dino.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos, Senhor Presidente, 
colegas deputados, imprensa, funcionários desta Casa, internautas que 
nos assistem. Venho hoje a esta tribuna para homenagear dois impor-
tantes empresários que muito contribuem para o desenvolvimento do 
estado do Maranhão. Em primeiro lugar, quero citar o empresário José 
Arteiro, homem probo e temente a Deus que, durante 39 anos, presidiu 
a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 
Maranhão. Ao longo desses 39 anos, Arteiro cumpriu sua missão com 
muita sabedoria, honestidade e capacidade, realizando um profícuo 
trabalho de expansão da estrutura serviços e projetos da Fecomércio, 
expandindo as unidades do Sesc e do Senac por diversos municípios 
do estado, além da construção da atual sede do sistema Fecomércio, 
Sesc/Senac. Também a finalização do Centro Comercial Fecomércio, 

que oferece salas e lojas para a locação. Além disso, Arteiro prestou 
relevantes serviços em prol dos empresários maranhenses, idealizando 
e concretizando projetos, fazendo tudo o que esteve a seu alcance para 
que o Maranhão crescesse mais. Em segundo lugar, quero homenagear 
também o empresário Maurício Feijó, que foi agora eleito presiden-
te da Fecomércio-MA, ocupando a vaga deixada pelo empresário José 
Arteiro. Vale ressaltar que Maurício Feijó sempre se notabilizou pela 
visão estratégica e em defesa dos interesses empresariais no estado, po-
sicionando-se como um dos principais nomes para suceder José Arteiro. 
Nascido em Sobral - CE, Maurício Feijó chegou a São Luís aos 20 
anos de idade, onde se destaca no cenário maranhense com quase meio 
século de atuação no comércio varejista nos seguimentos de vidraçaria, 
alumínio, iluminação, móveis e utilidades e, no atacadista, com a con-
solidação do Marajó Shopping, voltado para a venda de mercadorias 
como vestuários, calçados e artigos similares. De família empreende-
dora, Maurício Feijó veio para a Fecomércio a convite de José Arteiro, 
sendo, em seguida, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
materiais elétricos e aparelhos eletrodomésticos de São Luís. Além dis-
so, o empresário integra o conselho deliberativo do Sebrae/Maranhão 
e é membro do conselho consultivo da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de São Luís - CDL/São Luís, fazendo parte ainda da diretoria da 
Associação Comercial do Maranhão. Como vemos, nobres colegas, a 
Fecomércio saiu das mãos de um grande gestor para ser substituído 
por outro de igual capacidade, honestidade e de distinção. E eu queria 
falar aqui, hoje, no mês de maio, um mês que para nós católicos é muito 
importante, um mês em que nos dedicamos muito a homenagear a nossa 
mãe Maria Santíssima. Começou com o dia 1ª, Dia do Trabalho, uma 
caminhada de que participamos juntos com todo aquele pessoal que 
faz e que anda na zona rural e que, desde 2005, caminha pela BR 12 
quilômetros para mostrar as necessidades da zona rural. E encerrou com 
uma grande celebração presidida pelo nosso Arcebispo Dom Pastana na 
paróquia de São José na Vila Itamar. Uma grande alegria ter participado 
da Romaria do Trabalhador junto com tantos fiéis que acreditam que o 
trabalho justo e honesto precisa, cada vez mais, ser dignificado. Viva a 
nós todos! Viva o nosso mês de maio, mês da nossa mãezinha! Viva o 
nosso trabalhador!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem aparte. 
Vou colocar agora, aqui, o Deputado Vinícius Louro, cinco minutos, 
sem aparte. Depois o Deputado Wellington do Curso e encerramos o 
nosso expediente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é para 
relatar um pouco do que vem acontecendo na cidade de Pedreiras. Des-
de a época do ex-prefeito e ex-deputado Raimundo Louro, a gente tem 
contribuído bastante com a segurança de nossa cidade. Nós trouxemos 
a Companhia Independente, naquela época, depois trouxemos a Casa 
de Ressocialização na cidade de Pedreiras. Como deputado, trouxemos 
o comando da polícia para a cidade de Pedreiras, mas não há segurança 
se não houver contingente, se não tiver um efetivo ali na cidade de 
Pedreiras, que é uma cidade pólo, uma cidade de povo ordeiro, de povo 
hospitaleiro, de povo educado. Uma cidade que vem sofrendo bastante. 
Imaginemos nós aqui, senhores e senhoras deputados, uma cidade que 
tem um batalhão de polícia, mas esse contingente é dividido para 18 
municípios. Nós temos municípios, na região do Médio Mearim, que 
tem dois policiais. Então, o que eu venho aqui, depois do que aconteceu 
com o meu amigo Dr. Danilo, onde estava um cidadão de uma facção e 
outro de outra facção para atentar contra a vida desse rapaz que estava 
no consultório médico. O que a gente pede realmente é o aumento do 
contingente a essas pessoas da cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale 
e em toda a região do Médio Mearim. Nós sempre pedimos aqui ao 
governo do Estado do Maranhão para que possa colocar, aumentar as 
viaturas, porque nós sabemos que as viaturas que estão lá já são viaturas 
antigas e muitas delas precisam de manutenção. Quando vai para fazer a 
manutenção, fica vago esse carro que estava lá levando o contingente da 
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polícia. Então, eu peço aqui, encarecidamente, ao governador para que 
possa, junto com o Secretário de Segurança, essa questão da segurança 
na região do Médio Mearim, mais precisamente nas cidades de Pedrei-
ras e Trizidela do Vale, porque, todos os dias, acontece algo criminoso 
naquela cidade. As brigas de facções já estão nos níveis muito altos, é 
como que se tivesse um hoje morrendo e outro amarrado para amanhã. 
Isso, Deputado Hélio Soares, a gente não pode admitir. Uma cidade de 
um povo de bem, um povo que realmente é trabalhador, uma cidade 
produtiva com esses índices de violência. Muito obrigado, Senhor Pre-
sidente.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-
dora) – Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a Deus por 
mais um momento de estarmos aqui nesta Casa, a Casa do Povo. E tra-
go hoje, nessa manhã, Deputada Socorro, a frase dessa grande poetisa 
e escritora Conceição Evaristo: “A noite não adormece nos olhos das 
mulheres. Há mais olhos que sono.” A gente percebe que nós estamos 
vivendo um momento bem delicado, Deputada Betel. Senhor Presiden-
te, caros colegas, TV Assembleia, internautas, trago aqui, a esta Casa, 
a denúncia e o meu repúdio e minha profunda indignação pelos casos 
de racismo, assassinatos, feminicídio e estrupo de vulneráveis ocorri-
dos nos últimos dias aqui no nosso estado. Vivemos, nesse último final 
de semana, Deputada Helena, da companheira Crisciele, uma lideran-
ça destacada na luta antirracista, que sofreu crime de racismo numa 
loja, Deputado Inácio, na Rua Grande. Em tempos como hoje, a gente 
ainda enfrenta esse tipo de preconceito, essas desigualdades, essa fal-
ta de respeito. E eu trago aqui o meu repúdio a toda situação vivida 
e constrangimento a essa mulher negra. Essa mulher que entregou ao 
nosso estado, grandes projetos, grandes programas a serviço de muitos 
homens e mulheres aqui do nosso estado, que foi minha colega de tra-
balho quando estava Secretária de Estado da Mulher. Eu deixo aqui a 
minha indignação sofrida pela companheira Crisciele pelo simples fato, 
também, de ser mulher e ser uma mulher preta. Porque nós sabemos que 
vivemos numa sociedade machista e patriarcal, onde a mulher preta so-
fre duas vezes mais, Deputada Betel, violência, todo tipo de violência, 
todo tipo de preconceito. Trago aqui também a minha indignação pelo 
assassinato da liderança quilombola de São João do Sóter. A sua luta foi 
pela titulação da comunidade do Jacarezinho. E o senhor Edivaldo Pe-
reira Rocha, pai de família, foi morto, foi assassinado brutalmente pelo 
motivo de estar lutando pela sua comunidade, pelo direito de igualdade 
e respeito. Trago aqui também aos caros colegas uma situação também 
vivenciada nesses últimos 15 dias em relação à intolerância religiosa. 
Nós vivemos em um país laico, em um estado laico, e a Casa Fanti 
sofreu ataques, umas das casas de axé mais importante aqui do país, 
no último dia 24 de abril. E quero aqui me solidarizar com o Secretário 
de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, com a nova Secretária de Direi-
tos Humanos, Amanda, que também colocaram uma nota de repúdio 
em relação a essa situação vivida nesta Casa. Nós precisamos, Pastor 
Cavalcante, respeitar todas as religiões. Em João 3 diz: Porque Deus 
amou tanto o mundo que deu o seu filho. Deus deu esse filho por todos 
nós: negros, brancos, indígenas, ricos, pobres, independentemente de 
qualquer religião. Então, a palavra de Deus é clara, é precisa, e Jesus 
Cristo foi exemplo de todo esse amor, amou todos. Então, é preciso que 
venhamos nos respeitar e que combatamos qualquer tipo de preconcei-
to, de racismo e de intolerâncias. Trago aqui também, Deputada Betel, a 
minha indignação por ainda estarmos perdendo vidas de mulheres pelo 
simples fato de sermos mulheres. A Ianca Amaral, mulher jovem, mãe, 
esposa, foi morta, nesse fim de semana, a tiros, em sua própria casa, 
em Dom Pedro, ali na nossa região dos Cocais, central do Maranhão. 
O principal suspeito desse crime de feminicidio é o seu marido, o ma-
rido de Iana, que foi preso, graças a Deus, a justiça conseguiu prender 
esse indivíduo que tirou a vida de mais uma mulher. Deputado César 
Pires, quando se tira a vida de mais uma mulher, essa dor é sentida por 
todas nós. Trago aqui também a nossa preocupação porque, nesse últi-
mo mês de abril, no município de Alto Alegre, um bebê de quase oito 
meses, senhores e senhoras deputados e deputadas, foi violentada pelo 
seu próprio pai que também está foragido. Então, são inúmeros casos 
de violência contra as nossas meninas e mulheres no estado todo. Peço 

aqui que a gente possa somar forças na luta pela justiça de todos esses 
casos e que possamos ficar atentos, porque, infelizmente, a violência e 
os agressores estão ali do nosso lado. Então, pela dor e pela revolta de 
Criciele, da família e de amigos de Edivaldo Pereira Rocha, de Ianca 
Amaral e da bebezinha de Alto Alegre. eu peço aqui a todos os colegas 
um minuto de silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Depois do Pequeno Expediente, a gente concede, por 
uma questão regimental, Deputada Ana do Gás. Deputado Wellington 
do Curso, cinco 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. Quero iniciar o meu pronunciamento felicitando aos nossos ami-
gos taquígrafos. Hoje é o Dia do Taquígrafo. Eu quero registrar aqui a 
nossa admiração a todos vocês taquígrafos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Vocês que realizam um trabalho de excelên-
cia, resumindo, usando o método de vocês para abreviar rapidamente, 
por meio da escrita, a nossa fala, para que possa constar nos anais da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em todas as vezes que 
nos cumprimentamos, eu tenho um carinho muito especial por todos 
vocês taquígrafos. Hoje é o Dia do Taquígrafo, uma função de suma 
importância na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Um 
abraço para todos vocês taquígrafos da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão. Senhor Presidente, recebemos algumas reclamações 
com relação ao concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão realizado ontem, com relação ao horário de fechamento dos por-
tões, com relação às fortes chuvas em alguns locais inadequados para a 
realização das provas. Alguns locais tiveram problemas com as chuvas 
e também alagamento de sala de aula, problema com algumas fiscais. 
Já temos, inclusive, alguns relatos, algumas informações e registro de 
boletim de ocorrência. Já tomamos conhecimento. Já estamos tomando 
as devidas providências. Já informamos também a comissão de concur-
so da Assembleia Legislativa para que possa adotar os procedimentos 
cabíveis. Então fica aqui o nosso registro com relação às ocorrências, 
às alterações que ocorreram, que aconteceram ontem na realização da 
prova da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor Presi-
dente, aproveito também o Pequeno Expediente para chamar a atenção 
de uma reunião ontem no Ministério Público do Estado do Maranhão. 
E o Ministério Público solicita o aumento de efetivo da Polícia Militar 
na Baixada do Maranhão. Por que fazemos esse registro? Porque é uma 
luta nossa, uma luta desde o primeiro dia de mandato, segurança públi-
ca da população, o aumento de efetivo da Polícia Militar e da Polícia 
Civil, a nomeação de todos aprovados no concurso público. E ontem 
essa reunião no Ministério Público nos encheu de alegria, porque nós 
temos várias indicações, várias solicitações e acreditamos que os apro-
vados da Polícia Militar e na Polícia Civil serão nomeados ainda no ano 
de 2022. E é uma luta permanente do Deputado Wellington do Curso. 
Estudantes aprovados no concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil, 
continuem contanto com o professor e Deputado Wellington do Curso. 
Senhor Presidente, trago à Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão mais uma grave denúncia: o Governo do Estado do Maranhão 
enviou à Assembleia Legislativa, por meio de uma Mensagem, a Medi-
da Provisória nº 168. E o que essa Medida Provisória faz? Essa Medida 
Provisória diz respeito à população do Maranhão, diz respeito àqueles 
que estudam para concurso público, diz respeito àqueles que estão apro-
vados e aguardando nomeação. Por meio da Medida Provisória 168, o 
Governo do Estado está criando mais cargos comissionados. Isso é uma 
vergonha. Por meio da Medida Provisória 168, o Governo do Estado do 
Maranhão está criando mais cargos comissionados. Para que mais car-
gos comissionados no ano de eleição se nós temos muitos aprovados no 
concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Aged, do Iprev, Detran, 
Procon? Para que criação de mais cargos comissionados? Nós faremos 
de tudo no nosso mandato para barrar mais essa aberração, mais essa 
falta de respeito e criação de mais cargos comissionados no Governo 
do Estado. Eu desafio a base do Governo, desafio o líder do governo a 
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mostrar quais realizações de concurso público, no estado do Maranhão, 
quais concursos realizados no estado do Maranhão. Uma total falta de 
respeito à população e ao público que estuda, que se esforça, que se 
dedica para passar num concurso público sem depender de pistolão, 
sem depender de político, dependendo exclusivamente da força do seu 
trabalho, da força do seu estudo. É uma falta de respeito o que estão 
fazendo nos últimos sete anos no estado do Maranhão. Realização de 
concurso já! Nomeação de todos os aprovados já!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Dr. Yglésio, cinco minutos. Posteriormente, 
Deputado Duarte Júnior, quando, então, encerramos o Pequeno Expe-
diente. Daí temos um minuto de silêncio a pedido da Deputada Ana do 
Gás e do silêncio pedido pelo Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) - 
Um minuto de silêncio também em memória ao nosso companheiro 
Edivaldo Roche, liderança sindical e liderança quilombola do municí-
pio de São João do Sóter, do povoado Jacarezinho. Eu tive a oportuni-
dade, em sua companhia, de visitar e percebi a sua dedicação, a sua luta 
em favor da titularização da comunidade quilombola, onde ele vivia e 
de outras comunidades não só do município de Caxias, mas de outros 
municípios da região.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo, inicialmente, à tribu-
na, claro, para comemorar o resultado de ontem do nosso Moto Clube, 
no Nhozinho Santos, verdadeiro baile em cima do time do Juventude. 
Mandar um abraço especial ao Miltinho Aragão, que essa semana ele 
teceu comentários elogiosos a meu respeito na rádio quando foi entre-
vistado. Então, nós oferecemos ao Miltinho por esses comentários elo-
giosos com 3x0, com a possibilidade de uma grande goleada. Miltinho, 
um forte abraço e vamos firmes. Nós vamos ter jogos contra o Pacajus 
e Tocantinópolis nos próximos dias, e isso é extremamente desafiador 
para o Moto, porque, nesses três primeiros jogos, nós conseguimos a 
mesma quantidade de pontos que no ano passado, e demoramos seis 
rodadas para conquistar. Então, de fato, é muito significativo. A nação 
motense está em festa, e a gente segue também com muita alegria no 
comando do Moto Clube de São Luís. Em relação à política local, nos 
últimos dias, nós tivemos desdobramentos de algumas pesquisas de al-
gumas rupturas. Houve essa adesão do Senador Werverton ao projeto 
senatorial do Roberto Rocha, uma ruptura com o Governador Flávio 
Dino, mas eu acredito que isso não seja coisa que o grupo que apoia 
hoje o Governador Brandão deva estar preocupado diariamente. Eu 
acho que o que a gente tem que fazer, neste momento, é focar dentro 
das ferramentas que a gente precisa ter para propagar também essa nova 
administração do Estado. Ficou muito claro, com a elevação de dois 
pontos percentuais na pesquisa, que há necessidade de que o governa-
dor seja mais mostrado à população, que as boas ações do governador 
sejam mais comunicadas à população, para que haja, claro, um adensa-
mento do nome do Governador Brandão para também fortalecer essa 
relação do mesmo com a população. A gente não pode ficar eternamente 
discutindo apenas a presença do ex-governador Flávio Dino dentro da 
campanha. Brandão precisa consolidar a sua marca própria de governo. 
Para isso, a gente faz apelo para que as pessoas que estão junto a ele 
colaborem. Situações em que as pessoas ficam plantando dificuldades, 
cizânia, tratando mal adversários, criando dificuldades. A gente pode ter 
uma eleição em dois turnos. Essas pessoas que hoje aí tem gente ofen-
dendo o dia todo, que passam o dia todo em redes sociais, ofendendo 
são pessoas que poderão estar conosco num eventual segundo turno. 
Então o momento agora é de agregação, é o momento que nós preci-
samos agregar. Quem está dentro do Governo também em cargos es-
tratégicos precisa ajudar a administração do Governador, tem que usar 
menos para eleger os seus candidatos a deputado estadual, candidato 
federal e precisa ajudar mais o Governador Brandão, tem que botar a 
mão na consciência que essas estruturas que existem não estão a serviço 
de projetos pessoais de parlamentares. O Governo precisa consolidar 
a sua marca. Um governo de tiro curto esse. O Governador Brandão 
é um homem de bem, uma pessoa correta que está buscando acertar. 
Pegou um barco andando, um carro em alta velocidade para tomar de 

conta do volante e agora começa a dar sinais de que as coisas começam 
a caminhar, mas precisa, nesse momento, de apoio de todos nós. É o 
momento em quem está na estrutura de poder precisa fazer com que o 
Governo cresça. Quem está à frente de Secretaria de Comunicação pre-
cisa levar o nome do Brandão para a população. Tem que parar de ficar 
o dia todo chamando os outros de Bolso-Lula, problemas, chamando os 
outros de traidor. Procura trabalhar na comunicação porque é para isso 
que você está sendo pago. Quem está na articulação política precisa 
trazer as pessoas e dar respostas às demandas políticas. Não dá para 
passar talco. O tempo de passar talco já passou. Ninguém mais aceita 
isso. Aqui na Assembleia todo mundo que passou vários anos aí sendo 
levado na conversa não aguenta mais. Nós precisamos de respostas às 
demandas. Nós precisamos poder levar o nome do Governador Carlos 
Brandão também para as pessoas. Não dá para entrar em uma eleição 
como essa achando que o Flavio Dino vai colocar o Brandão nas costas 
e vai eleger. Nós que estamos com o Brandão temos que fazer a nossa 
parte, deputados, os vereadores que apoiam os projetos, os ex-prefeitos, 
todas as lideranças maranhenses, mas, principalmente, o secretariado 
que ficou. O Brandão merece esse nosso apoio, esse nosso voto de con-
fiança. Esse momento de transição é um momento difícil, mas não dá 
para a gente ficar atacando adversário o tempo todo ao invés de focar 
na nossa estratégia, que é melhorar a liga de Carlos Brandão junto com 
a população, para que tenha mais crescimento nas pesquisas e melhores 
resultados. Eram estas as nossas considerações. Quem tiver que ficar 
zangado que se zangue. Eu subo aqui mesmo é para dar um alerta, por-
que nós precisamos fazer esse governo engrenar cada vez mais. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o senhor Deputado Duarte Júnior por cinco minutos, 
sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputa-
das, membros da imprensa, internautas, venho à tribuna, na manhã de 
hoje, mais uma vez, para chamar atenção para um problema que nós 
estamos vivendo aqui na cidade de São Luís. Infelizmente, estamos, há 
17 dias, com a paralisação da educação pública municipal em nossa ci-
dade. São 17 dias de greve na educação. A falta de diálogo com os pro-
fessores, a falta de educação e atenção àqueles que mais precisam, que 
retiram das nossas crianças a oportunidade de aprender. É triste ver essa 
situação em nossa cidade, pois, quando estávamos vivendo campanhas 
eleitorais, nós ouvimos do hoje prefeito, à época então candidato a pre-
feito de São Luís, Eduardo Braide, discursos como: A minha vice é pro-
fessora. Disse ainda que, durante a sua gestão, os alunos não ficariam 
sem aulas, mesmo durante a pandemia, pois iria garantir a entrega de 
tablets. Um discurso muito bonito, tentador, mas na prática é totalmente 
diferente. O que percebemos é que os nossos professores sequer são 
recebidos pelo prefeito de São Luís. O que nós percebemos é que hoje 
a educação pública municipal da nossa cidade está abandonada. Em vez 
de tablets, nós não temos sequer água encanada em 39% das escolas 
públicas municipais, de acordo com dados extraídos do censo escolar. O 
que era ruim ficou ainda pior. E o abandono atinge também diretamente 
as nossas escolas comunitárias. Nós não conseguimos compreender o 
porquê de tal abandono, pois os recursos federais caem na conta da 
prefeitura, mas esse recurso que vem do governo federal para a conta da 
Prefeitura de São Luís não chega até as escolas comunitárias. E aqui eu 
trago dados concretos. Por exemplo, o Centro Educacional Profissional 
do Coroadinho - CEPEC, essa escola comunitária que cumpriu todos 
os requisitos do processo administrativo e recebeu parecer favorável 
desses requisitos pela Secretaria Municipal de Educação, no dia 9 de se-
tembro, e parecer jurídico, também favorável, pela celebração do con-
vênio, no dia 4 de outubro de 2021. Mesmo assim, com pareceres favo-
ráveis, até o momento, os recursos do PNAE e PNAIC de 2021 ainda 
não foram recebidos por essa escola comunitária. Eu trago o exemplo 
dessa escola comunitária lá do bairro do polo Coroadinho para ilustrar 
o que, infelizmente, é realidade na maioria das escolas comunitárias da 
nossa cidade. Escolas essas que garantem acesso à educação às nossas 
crianças nos bairros mais carentes, mais vulneráveis. É por essa razão 
que eu venho a essa tribuna chamar a atenção dos nossos deputados 
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federais, para que nós possamos mudar as regras do jogo, haja vista a 
Prefeitura de São Luís ter se tornado um ambiente ainda mais burocráti-
co, ainda mais inacessível àqueles que precisam de um auxílio jurídico, 
de um auxílio contábil, que precisam de respostas do poder público por 
meio de serviços públicos eficientes. É por essa razão que eu peço aos 
nossos deputados federais, à Bancada Federal que modifiquem as regras 
para que os recursos do Governo Federal caiam diretamente nas contas 
das escolas comunitárias. Que se regularizam, sim, formalizam sua ati-
vidade, apresentam documentação em dia na Secretaria Municipal de 
Educação, mas, infelizmente, por um atendimento demorado, pela falta 
de sensibilidade da gestão do Prefeito de São Luís Eduardo Braide, que 
abandonou a educação da nossa cidade, os documentos perdem a sua 
validade. E por isso essas escolas não recebem os recursos necessários 
para desenvolver essa tão importante atividade. E no caso do Centro 
Educacional Profissional do Coroadinho, até hoje, não recebeu os R$ 
33.349,40 que chegaram do Governo Federal e estão agora na conta 
da Prefeitura. Fica aqui o nosso questionamento de onde foi parar esse 
dinheiro que o Governo Federal mandou para a Prefeitura de São Luís e 
deveria ter ido para as escolas comunitárias. Por que o Portal da Trans-
parência mostra que o dinheiro veio, que o dinheiro chegou, mas, infe-
lizmente, não se transformou em direitos? Por que não chegou a quem 
mais precisa? Por que não chegou nas escolas comunitárias?

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ordem do Dia. Aliás, antes da Ordem do Dia, vamos fazer um minuto 
de silêncio por solicitação do Deputado Zé Inácio e da Deputada Ana 
do Gás. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Senhor Presidente, Questão de Ordem. Enquanto V. 
Ex.ª está só aguardando, conceda-me, por gentileza. Presidente, eu 
quero fazer uma referência elogiosa e um agradecimento ao meu líder, 
Deputado Vinícius Louro. O ano de 2022 é um ano de muita alegria do 
Deputado Wellington fazer parte de um bloco sob a liderança do De-
putado Vinícius Louro, a quem agradeço por tão bem presidir o nosso 
bloco, por tê-lo como líder. O ano de 2022 é um ano muito especial. Eu 
estava, há muito tempo, fora de comissões, fora de bloco, e ter a sua 
liderança, eu tenho que agradecer. Aproveitar também, Presidente, para 
agradecer ao Deputado Hélio, totalmente desprovido de arrogância, de 
prepotência e com senso de humildade, de solidariedade e de apoio, 
concedeu-me o espaço e a vaga dele na CCJ, como vice-presidente da 
CCJ. Deputado Hélio, hoje, V. Ex.ª não só consolidou o laço de amiza-
de, mas também de respeito a V. Ex.ª, totalmente desprovido de qual-
quer tipo de arrogância. Então, muito obrigado a V. Ex.ª e ao Deputado 
Vinícius Louro por participar desse bloco. Tenho orgulho de estar nesse 
bloco junto com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores deputados, os itens de 1 a 10 do projeto de lei de autoria do 
Deputado Duarte Júnior estão dependendo de parecer. Eu vou suspen-
der a sessão, o Deputado Ariston já está se deslocando novamente ao 
plenário para que as comissões possam emitir os pareceres e para que 
nós possamos apreciar no plenário. Reaberta a Sessão. Com a palavra, 
o Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Os projetos de Lei, Se-
nhor Presidente, nº 152 foi aprovado com emenda e o resto todo foi 
aprovado por unanimidade. Fique com a palavra aí, Presidente, nova-
mente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
152? 

O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Isso com emenda. Se 
quiser eu posso ler os outros projetos de leis que foram os 150, 151, 
153, 154, 155, 156, todos do Deputado Duarte Júnior. Todos aprovados 
por unanimidade. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Emenda só o 152, certo?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON - Certo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores Deputados, vamos colocar os projetos em votação. Proje-
to de Lei nº 121/2022 de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 122/2022, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Proje-
to de Lei nº 123/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 4: Projeto de Lei nº 150/2022, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à san-
ção. Item 5: Projeto de Lei nº 151/2022, de autoria do Deputado Duarte 
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permane-
çam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 152/2022, 
de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à Redação Final em razão de ter tido uma emenda. Projeto de Lei nº 
153/2022, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Vai à sanção. Item 8: Projeto de Lei nº 154/2022, de autoria do 
Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Proje-
to de Lei nº 155/2022, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 156/2022, de autoria do 
Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Depu-
tado Duarte, parabéns pela iniciativa dos projetos muito importantes e 
com um cunho social muito relevante. Sei do seu envolvimento e da 
sua emoção com o tema. Projeto de Lei nº 258/19 de autoria do deputa-
do Vinicius Louro. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Resolução Legislativa nº 003/20, de autoria do Deputado Duarte Junior, 
que concede Título de Cidadão Maranhense a João Vicente Fontella 
Goulart. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Item 13: Projeto de 
Resolução Legislativa nº 008/21, de autoria do Deputado Duarte Junior, 
que concede Título de Cidadão Maranhense a Célio Luís Barbosa. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislati-
va nº 006, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que concede Título de 
Cidadão Maranhense ao Sr. Antônio Barbosa de Alencar. Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa 015, 
de autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a 
segundo turno. Requerimento à deliberação do Plenário.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O 
Requerimento de Nº 065 de 2022, de nossa autoria e que está no item 
17, V. Exa. pode retirar de pauta e colocar somente amanhã, porque eu 
tenho outros assuntos em pauta. Que pudesse ser somente deliberado 
somente amanhã, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os dois itens, 16 e 17, Deputado Wellington? Só o 17. O item 17 fica 
transferido para a sessão de amanhã. Requerimento 65, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO – Não, 
presidente, eu havia pedido para retirar esse item 17. Eu tentei poupá-lo, 
inclusive, da leitura de todo o texto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Eu acho que teve uma confusão aqui. Vossa Excelência pediu para 
retirar o 16.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2022 15
O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO – Não. O 

16 é de Vossa Excelência. O 16 foi aprovado. O 17 pelos menos o que 
eu tenho aqui está errado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É porque o meu está diferente do seu, então esse é para não apreciar.

O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO – É esse 
requerimento 065 só na pauta de amanhã por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fica transferido para amanhã. Item, na minha Ordem do Dia aqui, 17, 
na sua talvez seja 18. Requerimento 101/2022, de autoria do Deputado 
Edson Araújo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de or-
dem) - De quem é essa moção?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Edson Araújo. 

O SENHOR DEPUTADO VINICÍUS LOURO – Gostaria de 
subscrever.

O SENHOR PRESDIENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Edson, V. Ex.ª autoriza o Deputado Vinícius a subscrever 
seu requerimento? Peço à Mesa que registre a subscrição do Deputa-
do Vinícius. Requerimento 102, de autoria do Deputado Edson Araújo 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 103, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 104, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento n. 105, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Deputado Wellington, peço a V. Ex.ª que ajuste com 
a Mesa aqui a questão dessas datas. Requerimento n. 106, de autoria 
do Deputado Arnaldo Melo (lê). Deputado Arnaldo Melo autoriza? 
Pelo que registre a subscrição feita pelo Deputado Vinícius Louro. Item 
23: Requerimento 109, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimento 110, de autoria do Deputado Arnal-
do Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da 
Mesa. Requerimento 107, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Como 
vota a Deputada Cleide Coutinho? Deputado Paulo Neto! Deferido. Re-
querimento 108, de autoria da Deputada Socorro Waquim (lê). Como 
vota a Deputada Cleide Coutinho? Como vota o Deputado Paulo Neto? 
Deferido. Concluímos a Ordem do Dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, eu queria penas... Eu estava buscando aqui 
força para poder lhe agradecer pessoalmente pela sensibilidade e tam-
bém agradecer a todos os colegas, deputados e deputadas, a toda asses-
soria desta Casa, ao Maneton, ao Braúlio, Aristides pela sensibilidade 
na aprovação desse projeto desse pacote medidas que nós aprovamos, 
hoje, em beneficio e respeito aaos direitos das pessoas com trissomia do 
cromossomo 21 da síndrome de Down. Eu ainda me emociono muito 
em tocar nesse assunto. Mas eu queria, como forma de agradecimento 
a todos os colegas por ter aprovado esse projeto, dar um testemunho 
de quão é importante nossa atividade parlamentar. Eu estou esperando 
meu primeiro filho. Em dezembro do ano passado, eu e minha esposa a 
Karen recebemos o diagnóstico de que o nosso primeiro filho foi diag-
nosticado com trissomia do cromossomo 21, com síndrome de Down. E 
claro, naquele primeiro momento, é um susto. A gente fica muito preo-
cupado. É algo muito novo, é nosso primeiro filho. E nós resolvemos 
transformar aquela dor, aquela preocupação num propósito e, desde 
então, eu busquei formas de estudar, de compreender mais sobre essa 
matéria, sobre essas questões e vi como aqui, no estado do Maranhão, 
faltavam leis em respeito ás pessoas com síndrome de Down. E eu me 

emocionei muito com a sensibilidade de todos vocês, com a aprova-
ção desse projeto, porque todo pai sonha em ver seu filho melhor. E, 
às vezes, coisas simples como o filho poder aprender a ler, a escrever, 
a ter uma oportunidade de chegar ao mercado de trabalho são coisas 
que preocupam qualquer pai, qualquer mãe. Ainda mais quando se trata 
de pais com crianças com algum tipo de deficiência. Então eu não ti-
nha programado falar nada disso hoje. Mas eu não consegui sair daqui 
sem ser justo com V. Excelência. É de coração que eu lhe agradeço, 
Othelino, pela sensibilidade. Agradeço aos colegas que votaram aqui. 
E aqui eu agradeço como pai, porque eu pensei, quando recebi esse 
diagnóstico, que eu ia lutar o máximo para que o meu filho vivesse 
num mundo melhor. Infelizmente muitos pais abandonam suas esposas, 
muitas famílias têm vergonha dos seus filhos. E eu acho que, como 
advogado, como professor e tendo oportunidade que hoje Deus está me 
dando de estar aqui, eu não posso deixar de falar isso para vocês, que 
a gente precisa lutar para ter um mundo melhor para essas crianças. E 
eu não conseguiria jamais fazer isso se eu não tivesse o apoio de vocês. 
Muito obrigado de coração. Eu vou ser eternamente grato pelo gesto 
de carinho que todos esses deputados estão tendo comigo hoje. Muito 
obrigado. E é em tua homenagem, Luca. Obrigado. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (Ques-
tão de Ordem) - Deputado Duarte, eu queria falar com V. Ex.ª sobre o 
seu gesto bonito, principalmente ao externar para nós o caso do Luca, 
mas não se preocupe que a medicina evoluiu, o mundo mudou e a gente 
vê muita gente com Down totalmente inserida na sociedade. Não se 
preocupe que V. Ex.ª vai estar presente com sua esposa e com Deus para 
ajudá-lo a ficar entre nós com todo o esplendor, com toda a sua beleza. 
Que o nosso Senhor que lhe ajude.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Senhor Presidente, só registrar esse momento na As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, parabenizar o Deputado 
Duarte Júnior pela apresentação dos projetos, não só pela sensibilidade. 
Nós temos uma luta permanente, nesta Casa, em defesa das pessoas 
com deficiência, com síndrome de Down, defesa dos autistas, nós temos 
essa sensibilidade, essa luta na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Portanto, não podia deixar de destacar este momento históri-
co na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nós que fazemos 
essas ações, muito embora já tivemos alguns embates com o Deputado 
Duarte Junior no plano das ideias, em defesa do governo do Estado, nas 
cobranças, mas algumas pautas são pautas semelhantes, são pautas pa-
recidas em defesa das pessoas com deficiência. E hoje, nesse momento 
histórico, por quê? Não só as ações em defesa das pessoas com defi-
ciência, mas um cuidado especial por quem ainda está por vir. Desejar 
ao Deputado Duarte Júnior muita sabedoria e saúde. Que Deus possa 
continuar abençoando sua vida. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Senhor 
Presidente, posso só acrescentar? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pode, Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Questão de 
Ordem) – Primeiro, somando-me à fala da Deputada Cleide e confor-
tando o querido Deputado Duarte, dizendo que Deus, Ele escolhe as 
famílias e as pessoas onde Ele deve depositar um ato de amor. E ter 
um filho com essa necessidade e atenção especial é um ato de amor. 
Então, Deputado Duarte, Deus te usou para que V. Ex.ª pudesse, por 
meio desse filho querido, do Luca, que vai chegar saudável, vai chegar 
bem, vai lhe trazer muitas alegrias. V. Ex.ª pode aqui deixar um legado 
para todo o sempre, são leis que vão ficar aí para muitas famílias que 
vão ter os seus filhos e que já têm os seus filhos com essa condição. Eu 
tenho na minha família um caso desses e pode ter certeza de que é muito 
amor que uma criança com síndrome de Down traz para a nossa casa. 
É muita alegria, é muito amor. Como disse a deputada, a medicina hoje 
está muito avançada e, certamente, V. Ex.ª terá esse apoio muito grande. 
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Então, a sua grandeza em transformar, nesse primeiro momento, um 
sentimento que, aparentemente, é de dor, de perda, é de decepção. V. 
Exa. transformou isso num ato de amor muito grande. Então Deus te 
usou para isso. E todas as famílias maranhenses, para o resto da história 
do nosso estado, vão agradecer todas essas leis. E nós aqui só fizemos 
o papel de reconhecer a importância que é fazermos leis como essas 
para garantir cidadania, direitos para as pessoas especiais. Não é uma 
doença. É um ser muito especial que vai chegar na casa de vocês e vai 
levar muita alegria e vai dar a vocês a certeza de que são construtores da 
humanidade. Então fique feliz. É um filho e um filho é benção de Deus. 
Então parabéns pela atitude de construir essas leis, de estar garantindo 
esses direitos e, ao mesmo tempo, o conforto de quem tem na família, 
que sabe a importância que é. E posso te dizer: não vai te trazer tristeza, 
só vai trazer a vocês muita alegria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Betel.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (Questão de Or-
dem) - Deputado Duarte, eu quero dizer sinta-se privilegiado por Deus 
ter escolhido você para acolher um ser tão especial. Eu tenho uma irmã 
que ela tem uma menininha com Síndrome de Down. Mas pense numa 
menininha que respira amor, contagia a todos com a sua inteligência. 
Ela, com apenas 3 aninhos, já está lendo. Agora precisa de uma dedi-
cação total. A minha irmã fez dentro da sua casa um laboratório e ali 
ela fica impressionada a cada descoberta da sua filhinha. O QI é alto. 
Agora precisa de atenção. E eu quero parabenizá-lo por sua atitude no 
sentido da criação dessas leis. Parabenizar a todos que contribuíram na 
aprovação dessas importantes leis. Que Deus o abençoe e lhe dê muita 
sabedoria. Esse filho vai trazer muita alegria e fortalecer, cada vez mais, 
os laços de amor que já existe entre você e sua esposa. Deus o abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (Ques-
tão de Ordem) - Mais uma vez parabenizar o Deputado Duarte pelos 
projetos e dizer para ele que nós também, lá em casa, o meu primeiro 
neto também nasceu com síndrome de Down e ele, enquanto conviveu 
conosco, que foi durante 7 meses, nos deu muitas alegrias. Infelizmente 
além da síndrome de Down, também ele tinha uma doença de cardiopa-
tia gravíssima. Ainda foi até operado e não conseguiu resistir à infecção 
hospitalar que ele teve. Mas ele nos deixou tantas alegrias que eu acre-
dito que é exatamente isso, Deputado Duarte, que vai acontecer também 
na sua casa. Ele trouxe uma maneira nova de ver a vida da nossa famí-
lia, a união em torno do meu filho. Aumentou muito a união na família 
nesse sentido. E também, a partir desse momento, Deputado Duarte, eu 
também comecei a trabalhar na Assembleia nesse sentido. Tanto é que 
também nós temos projetos evidenciando essa necessidade de inclusão, 
essa necessidade de que o mundo possa olhar a síndrome de Down com 
outros olhos. Eu me lembro de que, quando eu era criança lá na nossa 
cidade em Bacabal, tinha uma pessoa que tinha Síndrome de Down de 
uma família muito abastada, tinha muito cuidado, mas eles, naquele 
momento, meio que escondiam o filho que viveu muito tempo, viveu 30 
e muitos anos esse rapaz e teve esse papel de unir a família. Eu acredito 
que isso também vai ser muito importante para sua família. A essência 
de quem tem Síndrome de Down é dobrar o carinho e o amor que ele 
dá à família. É da natureza de quem tem a síndrome essa exacerbação 
do amor, do carinho. Então, eu acredito que você vai ter um filho ma-
ravilhoso e que Deus abençoe, e que Deus possa abençoar. A gente tem 
percebido, nos últimos anos, que isso tem se acentuado, a quantidade 
de pessoas com essa síndrome, por isso a importância de um tratamento 
adequado, e aí o governo do Estado, por meio do Governador Flávio 
Dino, criou condições para isso. Agora mesmo, a gente tem visto o em-
penho do governo nesse sentido de deixar a vida dessas pessoas melhor. 
Portanto, Deus abençoe o nascimento do seu menino, que ele venha 
com saúde, que ele venha dar muita paz à sua família.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Márcio, eu vi que V. Ex. ª chegou ao plenário. Imagino que 
queira dar um testemunho sobre o tema.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (Questão de 

Ordem) – Exatamente, fiz questão de vir aqui porque é importante. Eu 
não sei se todos sabem, mas a grande maioria dos deputados sabe que 
minha filha caçula de 4 anos tem trissomia 21, e é lógico que para todos 
nós, quando a gente recebe o recado, é sempre um choque, a gente tenta 
entender, e é uma benção para Deus. Só quem convive é que sabe o 
tanto que ela veio na minha vida, na vida da nossa família, para a gente 
aprender. Primeiro, que eu sou muito acelerado, eu tive que desacelerar 
para poder acompanhar e entender. Eu acho que já é uma lição de vida 
a gente parar por aquele momento de dedicação, de ouvir, de repetir 
as coisas, de se acalmar um pouco mais. E o carinho e o amor que 
eles transmitem é, assim, inconfundível. Então, Deputado Duarte, rezar 
para que tenha muita saúde. Graças a Deus, a nossa não tem nenhu-
ma cardiopatia, que é muito natural e normal na maioria das crianças 
com Síndrome de Down, a nossa tem uma saúde de ferro. Também a 
gente tem cuidado muito da saúde dela e temos todos os cuidados. São 
importantes todas essas leis, tudo o que a gente vai fazer para dar am-
paro às famílias que não têm as condições de dar o acompanhamento 
necessário, os profissionais na área da saúde para poder acompanhar a 
dificuldade. Nós somos muito envolvidos, a minha mãe, há mais de 20 
anos, é dirigente da Apae de Balsas, nós tínhamos já esse trabalho com 
as pessoas especiais e aí recebemos agora esse presente de Deus. Então, 
eu sei que a Apae tem feito um trabalho formidável, grande, mas é uma 
entidade filantrópica que realmente não tem as condições necessárias e 
nem todos os municípios têm Apae. Existem outras entidades também 
que se preocupam e ajudam, mas, assim, a gente tem que ter, nós, De-
putado Duarte, que temos a felicidade hoje de poder ter condições de 
dar os tratamentos necessários aos nossos filhos, nós que estamos hoje 
exercendo um cargo público, temos que pensar naqueles que não têm 
essa condição e nos colocar sempre à disposição para ajudar todas as 
pessoas, em especial essas crianças especiais que são realmente um pre-
sente de Deus, são anjos nas nossas vidas, porque elas vêm nos ensinar 
muito. É lógico que existe toda uma preocupação com o futuro, como é 
que vai ser a dependência deles, como é que a gente vai dar, mas a cada 
dia a gente está vendo as evoluções. E quando elas são estimuladas, 
realmente elas surpreendem. Então, a gente ver exemplo, hoje, de crian-
ças fazendo curso superior, conseguindo galgar e ter as suas profissões, 
ter as suas remunerações, ter como sobreviver com um grande grau já 
de independência. Mas não tira, é lógico, dos pais sempre aquela preo-
cupação de como é que vai ser o futuro. No dia em que eu me for, quem 
vai estar do lado dela, cuidando? Mas diante disso tudo, ainda o bem 
que elas nos fazem supera tudo isso. Então é uma alegria muito grande 
a gente poder conviver. E a experiência de vida que traz para nós, sem 
dúvida nenhuma, nos humaniza muito mais, nos transforma, cada vez 
mais, em pessoas melhores - no caso eu, que sou cristão – em um cristão 
melhor para a gente realmente poder compartilhar e se colocar no lugar 
- digo novamente - daqueles que, infelizmente, a gente vê na periferia, 
onde, às vezes, não têm nem noção, a família não tem nem noção direito 
do que é, o que está acontecendo. E como a gente pode realmente ajudar 
essas pessoas que mais precisam. Então parabéns pelas legislações co-
locadas aqui, pelos projetos de leis colocados, pela sua preocupação. A 
V. Exa. e a Karen que Deus abençoe para que tenha um parto tranquilo, 
que o seu filho venha com muita saúde. E eu sei, não precisa nem dizer 
que vai trazer muitas e muitas alegrias a vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, essa, de fato, é uma sessão bastante especial, 
tendo em vista esse momento e esses projetos de lei que foram aprova-
dos, as manifestações de que dos deputados que estão vivenciando essa 
situação. Deputado Carlinhos falou um pouco do que viveu. Eu lembro 
bem da história, Deputado Márcio. São depoimentos, Deputado Duarte, 
que certamente servem bem para Vossa Exa. e para a Karen. Grande 
Expediente: não há oradores inscritos. Tempos dos partidos ou blocos: 
Bloco parlamentar independente MDB/PV. Declina. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático. De-
putado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, a Mesa ficou de passar novamente o Tempo do Bloco depois 
dessa mudança de partidos. Então qual é o tempo do Bloco?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Deputado Vinicius, o fato era para já está atualizado hoje. São 17 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO - Deputado 
Wellington do Curso por 12 minutos e Deputado Vinícius Louro por 5.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
-Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª está com a palavra por 12 mi-
nutos com apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia. Senhor Presidente, antes de 
fazer a minha fala, eu quero fazer dois agradecimentos. O primeiro de-
les, Senhor Presidente, ao meu líder, Deputado Vinícius Louro, mais 
uma vez agradecê-lo, pois, logo no começo da sessão legislativa, V. Ex.ª 
me convidou para fazer parte do bloco, e eu estava muito fora de bloco, 
fora de comissões. Agradecer ao amigo e irmão, Deputado Vinícius 
Louro, naquele momento, por me levar para o bloco. Tivemos as mu-
danças partidárias, V. Ex.ª continua no PL, eu saí do PSDB, vim para o 
PSC e aí também a alteração, iria ficar isolado e eu pedi a V. Ex.ª e aos 
membros do bloco que me aceitassem com o PSC. Prontamente, V. Ex.ª 
defendeu o meu nome, defendeu o partido, e eu continuei no bloco, e 
não só no bloco, eu tive muito mais espaço, tive muito mais atenção de 
V. Ex.ª. Então, neste momento, eu quero, mais uma vez, agradecê-lo 
não só por me aceitar no bloco, por fazer parte do seu bloco sob sua li-
derança, continuar como vice-líder do seu bloco, mas também da forma 
desprendida e atenciosa que V. Ex.ª fez na condução do bloco e nas 
comissões. Estava como suplente da CCJ, passei a ser titular da CCJ, e 
também por uma articulação e uma benevolência do nosso querido De-
putado Hélio Soares, chegar à vice-presidência da CCJ. E é sobre o 
Hélio Soares que eu passo a tratar agora. Deputado Hélio, eu já o conhe-
cia muito antes de ser deputado estadual na Assembleia na Legislativa 
do Estado do Maranhão. Na primeira legislatura, eu não tive o privilé-
gio de atuar com V. Ex.ª na Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. Já tive a presença do Deputado Vinicius Louro, estamos juntos já 
no segundo mandato, mas eu não tive a oportunidade, na primeira legis-
latura, de estar com V. Ex.ª no segundo momento. Na segunda legisla-
tura, a grata surpresa de V. Ex.ª, participativo, atento nas nossas viagens 
da Unale, nas nossas viagens do Parlamento Amazônico e, principal-
mente, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em duas ou 
três oportunidades, V. Ex.ª saiu em defesa do Deputado Wellington. Em 
duas ou três oportunidades, eu saí em defesa do seu líder na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Josimar de Maranhãozi-
nho. Por ter a Deputada Detinha, que trabalha conosco, o Deputado 
Vinícius Louro, que é meu líder, e de V. Ex.ª pelo trabalho no PL, eu me 
senti à vontade para poder fazer isso. E hoje, mais ainda, a gratidão que 
permeia meu coração em agradecer a V. Ex.ª, totalmente desprovido de 
vaidade, de orgulho, de arrogância, de prepotência. Eu havia solicitado, 
na semana passada, a V. Ex.ª que hoje consolidou, permitindo que eu 
saísse de suplente a titular da CCJ, e mais ainda, vice-presidente da 
CCJ. Isso eu devo graças à articulação política e ao Deputado Hélio, 
que foi muito solícito, muito atencioso. Minha gratidão. Eu quero que 
registre, nos anais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a 
gratidão do Deputado Wellington do Curso ao Deputado Hélio Soares e 
ao líder Deputado Vinícius Louro. Deputado Hélio, muito obrigado, de 
coração, estamos juntos! Senhor Presidente, quero destacar as ações do 
último final de semana realizadas no estado do Maranhão. Eu passo a 
registrar, nesse momento, as ações do nosso pré-candidato ao Governo 
do Estado, o médico Dr. Lahesio Bonfim no último final de semana. A 
caravana da esperança, capitaneada, liderada pelo médico Dr. Lahesio 
Bonfim, esteve na cidade de Imperatriz, na cidade de Buriticupu e na 
cidade de Bom Jesus das Selvas, nessas três cidades, percorrendo, con-
versando, dialogando, apresentando soluções para os problemas do es-
tado do Maranhão. E eu estou registrando, neste momento, como tenho 
feito em todas as sessões, as ações do nosso pré-candidato a Governo do 
Estado, apresentando soluções para os problemas do Estado do Mara-
nhão. Mas aqui eu faço um registro especial da forma como o Dr. Lahe-

sio Bonfim foi recebido na cidade de Buriticupu e na cidade de Bom 
Jesus das Selvas. A atenção das pessoas, as pessoas indo às ruas, à porta 
de suas casas, dos comércios para demonstrar carinho, apoio à pré-can-
didatura do Dr. Lahesio Bonfim. Eu já deixei registrado que o Dr. Lahe-
sio Bonfim na sua pré-candidatura cresce, consolida-se em terceiro lu-
gar e, com certeza, estaremos, nos próximos 60 dias, alavancando ainda 
mais o nome do Dr. Lahesio Bonfim, que é o vento que sopra do sul do 
Maranhão. É um vento bom que sopra do sul do Maranhão, que vem do 
sul do Maranhão, percorrendo a região tocantina, a região do sul do 
estado. Vem de Imperatriz, de Balsas, de Barra do Corda, do agronegó-
cio e, com certeza, chega à capital, chega à região metropolitana. E, ao 
chegar à região metropolitana, recebeu o apoio do deputado Wellington 
do Curso. Então a pré-candidatura do Dr. Lahesio Bonfim, que vem do 
sul do Estado do Maranhão, chega à região metropolitana e recebe o 
apoio incondicional do professor e Deputado Wellington do Curso na 
Assembleia Legislativa, na região metropolitana, em São Luís, cidade 
na qual foi candidato a prefeito em 2016, obtendo mais de 100 mil vo-
tos. Fiquei em terceiro lugar. Na eleição de 2020, era candidato a prefei-
to de São Luís. Estava em segundo lugar nas pesquisas e fui retirado do 
pleito. Não pude disputar a eleição, mas tenho, na cidade de São Luís e 
região metropolitana, o respeito da população. E é por esse respeito que 
eu estou levando também o nome do médico Dr. Lahesio Bonfim, para 
que as pessoas conheçam as suas ações como prefeito da pequena cida-
de São Pedro dos Crentes e agora como pré-candidato ao Governo do 
Estado. Dr. Lahesio Bonfim tem levado ao estado do Maranhão a espe-
rança. E ainda há esperança. E é por isso que nós estamos nesse projeto 
com o Dr. Lahesio Bonfim. Dr. Lahesio Bonfim, continue contando com 
o apoio do Deputado Wellington do Curso na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e nas nossas andanças, registrando a última via-
gem na cidade de Imperatriz, Buriticupu e São Pedro dos Crentes, le-
vando propostas, ações que efetivamente vão mudar a vida da popula-
ção do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu quero fazer um 
registro também de que ontem 11 partidos se reuniram para definir o 
nome do Senador Roberto Rocha, em apoio ao Senador Roberto Rocha 
ao Senado da República. E não tenho ainda o contato com o presidente 
do meu partido, o Deputado Federal Aluísio Mendes, não tenho defini-
ção com relação ao Deputado Wellington do Curso. Não estive presente 
nessa coletiva, na reunião, ainda acho prematura uma discussão com 
relação ao Senado. Por conta dessa reunião ontem, na minha concep-
ção, na minha humilde visão, acho prematura uma discussão ainda do 
Senado, de forma, na minha visão, secundária, até porque o projeto 
principal é a discussão de governo do Estado do Maranhão, eu estou 
totalmente empenhado na discussão do governo do Estado do Mara-
nhão. A discussão para o Senado é secundaria. Primeiro, a discussão de 
governo do Estado. Eu estou no projeto do ex-prefeito de São Pedro dos 
Crentes, Dr. Lahesio Bonfim, e acredito que é um projeto viável, possí-
vel de transformação da vida dos maranhenses. A esse projeto é que eu 
tenho me dedicado, esse projeto é que eu estou encabeçando, que eu 
estou me dedicando juntamente com o Dr. Lahesio Bonfim. Acredito 
que o projeto de Senado da República tem que somar com o projeto de 
candidatura ao governo do Estado. Na na minha concepção, a discussão 
de Senado é secundária. O principal, agora, é a discussão de governo do 
Estado, projetos, propostas, ações para melhorar a vida das pessoas, a 
vida dos maranhenses, por isso que eu não tenho a decisão com relação 
ao Senado, estou aguardando inclusive, em conversa preliminar com o 
meu líder, candidato ao governo do Estado, pré-candidato ao governo 
do Estado, Dr. Lahesio Bonfim. Então, era o registro que eu queria fazer 
com relação a essa reunião de ontem. Então, Senhor Presidente, só para 
concluir, neste momento, faço o registro, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, das ações desenvolvidas, no último final de sema-
na, pela Caravana da Esperança, percorrendo o Maranhão, levando pro-
postas, ações para mudar a vida das pessoas, encabeçada pelo médico, 
Dr. Lahesio Bonfim, pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. 
O nosso apoio ao projeto, o nosso apoio à pré-candidatura do Doutor 
Lahesio Bonfim ao governo do Estado do Maranhão. Senhor Presiden-
te, finalizo o tempo que eu tenho para fazer um registro, não que não 
seja importante, eu deixei por último dada a importância de mais uma 
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atividade da Assembleia em Ação percorrendo o interior do estado, per-
correndo o Maranhão, aproximando a Assembleia Legislativa da popu-
lação. Na 7ª edição, a autoria do requerimento do Deputado Wellington 
do Curso, agradeço à Mesa por acatar o requerimento, mais ainda a 
sensibilidade do nosso Presidente Othelino, que tão bem conduziu a 
reunião da Assembleia em Ação, com prefeitos, vereadores, com a co-
munidade, trazendo demandas da sociedade, da população para São 
Luís. Prova disso foi que nós recebemos dois pedidos. Um deles com 
relação à MA 320, que nós já havíamos denunciado a situação precária 
da MA 320, que liga os municípios de Santo Amaro e Primeira Cruz. Na 
oportunidade, na Assembleia em Ação, os vereadores solicitaram tam-
bém o apoio da Assembleia Legislativa, destacaram a ação do Deputado 
Wellington em defesa da população e, mais ainda, o presidente autori-
zou para que nós pudéssemos representar, além da solicitação de uma 
comissão para acompanhar os trabalhos na MA 320, na MA 315, para 
que nós possamos dar atenção à população e o apoio necessário. Além 
disso, recebemos também uma denúncia da falta de atenção do poder 
público numa situação que está ocorrendo na cidade de Tutoia na im-
plantação de energia eólica. Nós recebemos a demanda, recebemos a 
denúncia e, com o apoio do Presidente, também da Deputada Socorro, 
para que nós possamos dar atenção. E esse pedido foi acatado pelo Pre-
sidente, pela Deputada Socorro, Deputado Marco Aurélio. Todos os 
deputados que estavam presentes se sensibilizaram com as solicitações, 
com os pedidos que nós recebemos. Presidente, olhando a Deputada 
Socorro, que tem origens lá na cidade de Paulino Neves, que tinha ou-
tros compromissos, mas fez um ajuste da agenda para poder prestigiar. 
Chegou na noite de quinta-feira, participando, inclusive, de momento 
de congraçamento, de confraternização. Que a gente pudesse se aproxi-
mar em momento oportuno não só da querida amiga Deputada Socorro, 
mas também do seu marido Sétimo, momento de mais conhecimento, 
de mais aproximação e se apaixonar ainda mais por essa pessoa mara-
vilhosa que é a Deputada Socorro. Eu estive na sua pré-campanha e na 
sua campanha à prefeita de Timon por acreditar que a senhora seria a 
melhor opção para a cidade de Timon. Sensibilidade, conhecimento, 
gestão, pulso. Mas Deus sabe de todas as coisas e quem sabe, em um 
próximo momento, numa próxima oportunidade, Ele vai elevá-la à au-
toridade máxima daquela cidade como prefeita para que possa, com 
esse olhar carinhoso, atencioso, transformar, de verdade, a cidade de 
Timon. Tem meu apoio, tem meu carinho, a minha atenção. E creio 
também que a senhora via renovar o seu mandato e vai voltar à Assem-
bleia Legislativa com a reeleição de deputada estadual. Eu creio, profe-
tizo. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tenho um carinho 
muito especial pela senhora. A senhora sabe disso. Presidente, era o que 
eu tinha para o momento. Mais uma vez agradecê-lo pela oportunidade 
que nós temos de exercer a nossa atividade, o nosso mandato... A Depu-
tada Betel também estava presente. Nosso mandato, mesmo sendo opo-
sição, para que possamos conduzir o mandato na Assembleia Legislati-
va do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos, suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem 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 
deste Poder. Senhor Presidente, eu volto a esta tribuna, mais uma vez, 
agora, para falar das estradas da região do Médio Mearim. Primeiro, nós 
estivemos aqui, nesta tribuna, reivindicando, trazendo posicionamento 
dessas estradas da região do Médio Mearim. Com essas fortes chuvas, 
os buracos, Pastor Cavalcante, aparecendo em grande escala. E, quando 
eu entrei em contato diretamente com o proprietário da empresa Cons-
truservice, que faz a manutenção da região do Médio Mearim, o senhor 
Eduardo DP me garantiu que, depois da semana Santa, as máquinas 
iriam retornar aos serviços na MA que liga Pedreiras a Joselândia. E, 
graças a Deus, está lá o maquinário trabalhando, fazendo o serviço de 
manutenção. A gente pede até que dê mais celeridade, haja vista que 
já começou as estiagens na região do Médio Mearim, para que essas 
obras sejam feitas com mais qualidade e, principalmente, com mais ra-

pidez. No mesmo sentido, nós estivemos também falando da MA que 
liga o povoado Independência, na cidade de Peritoró, ao município de 
Pedreiras, onde já cabe também uma operação tapa-buracos, já que apa-
receram novos buracos. A gente vê que o entendimento é fazer o mais 
rápido possível porque são poucos buracos, e não deixar aumentar até 
porque a despesa com o erário público vai ser maior. Como também 
nós requisitamos o tapa-buraco de Trizidela do Vale ao município de 
Lago da Pedra. Da mesma forma, depois que terminar o tapa-buraco da 
estrada que liga Pedreiras a Joselândia, irá iniciar esse tapa-buraco da 
estrada que liga Trizidela do Vale a Lago da Pedra. Vamos acrescentar 
mais ainda o trecho que liga Lago da Pedra a Paulo Ramos, que precisa 
do tapa-buraco; o trecho que liga o povoado Cariri, na cidade de Iga-
rapé Grande, até a cidade de Esperantinópolis, que precisa e necessita 
também do tapa-buraco, para que agora, no início do verão, as pessoas 
tenham esse direito de ir e vir de forma mais cômoda, de forma mais 
segura. E também as pessoas que vão produzir ainda mais na sua la-
voura, na agricultura, principalmente numa região tão rica da pecuária 
como é o caso da região do Médio Mearim. Então, Senhor Presidente, 
eu agradeço aqui ao empresário Eduardo DP pela atenção. Estaremos 
lá fiscalizando, cobrando mais ainda essas benesses, esses benefícios 
que vão trazer aí segurança e que os produtores possam escoar os seus 
produtos com mais conforto, com mais dedicação. É isso aí, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença do Vereador Dom Guido, de Turiaçu, em visita à 
Assembleia, a convite do Deputado Hélio Soares. Progressista, declina. 
Deputada Socorro, Vossa Excelência vem à tribuna? Vossa Excelên-
cia tem até nove minutos, com apartes. Vejo ali o Deputado Edivaldo 
participando remotamente da sessão. É sempre bom vê-lo, Deputado 
Edivaldo. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Bom dia a todos. Bom dia, Pastor Cavalcante. Que ale-
gria, também, Deputada Betel e demais deputados, meu líder, Deputado 
Arnaldo Melo, Senhor Presidente, imprensa. Eu uso esta tribuna hoje 
para trazer dois assuntos. O primeiro é muito especial, Senhor Presiden-
te, para fazer aqui importante referência porque hoje é o Dia Mundial 
da Imprensa, e não poderia eu deixar de fazer uma breve fala em rela-
ção a essa instituição tão importante do País inteiro, a imprensa, que, 
em todos os rincões, seja por meio das rádios comunitárias, das rádios 
oficiais constituídas, enfim, da imprensa de uma forma geral, para que 
a gente possa conhecer o Brasil por dentro e está atualizado o dia todo. 
Portanto, sem a imprensa livre e democrática, a democracia some, a 
democracia sucumbe. Por isso a importância do dia de hoje e dessa 
singela homenagem que eu faço a toda a imprensa do Maranhão, do 
Brasil e do mundo como um todo. Viver em um estado democrático 
é a garantia de um futuro melhor. Veja, por exemplo, agora, quando a 
gente olha para a Ucrânia com as dificuldades que a imprensa tem de 
divulgar. Todos os meios são cortados de comunicação para que se es-
condam as verdades. Essa imprensa ganha, cada vez mais força, ganha, 
cada vez mais, espaço, porque ela precisa ser a fala dos oprimidos. E é 
na democracia que podemos reclamar, que podemos fiscalizar, cobrar 
e promover o diálogo tão necessário entre as pessoas, entre os poderes 
de forma as mais diferentes possíveis. É na democracia que a liberdade 
de expressão reina com auxílio da imprensa. Sem imprensa, tudo fica 
mudo, tudo fica triste, tudo se cala, as dores se calam. São os dedicados 
jornalistas que contribuem para a transparência do poder público. Sem 
essa fala, muitas vezes, o nosso conhecimento é ínfimo e é pelo conhe-
cimento que crescemos. São eles que dão voz à população e, como eu 
já disse, naqueles rincões mais distantes a imprensa chega e faz a fala 
se tornar transparente. Sociedade democrática não vive sem a liberdade 
de imprensa. Calar a imprensa, fazer leis para calar a imprensa é, no 
mínimo, pouco inteligente, imagina sábio. Vamos preservar o direito de 
expressão de fala. Vamos preservar o direito de poder levar a comunica-
ção ampla, irrestrita e com liberdade a todos os pontos não só do Brasil, 
mas da humanidade como um todo. Parabéns, portanto, à imprensa bra-
sileira, hoje, tão forte e que, através das diversas formas, nos comunica, 
nos coloca e nos torna conhecedores das nossas realidades, das nossas 
entranhas e pode, através da transparência, fazer com que o nosso país, 
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os nosso estados, os nossos municípios e a nossa vida, muitas vezes, se-
jam melhor. Eu destaco aqui o período da pandemia. Como a imprensa 
foi importante, acompanhando, diariamente, com todas as dificuldades, 
mas acompanhando diariamente, tornando a população brasileira cons-
ciente dos acontecimentos e favorecendo, de todas as maneiras, para 
que nós pudéssemos, ao ter informação, ao obter conhecimento, ter a 
possibilidade de zelar pelas nossas vidas. Mas, Senhor Presidente, eu 
também aproveito esse tempo de hoje para fazer aqui uma referência à 7ª 
edição da Assembleia em Ação. É importante frisar que essa ferramenta 
que V. Exa. institui nesta Casa não só é importante para o diálogo com 
a classe política, com as cidades, com a sociedade como um todo, mas 
ela também termina sendo um instrumento real de aproximação junto à 
sociedade, para que esta Casa e os deputados e deputadas possam, pelo 
novo conhecimento, por essa tessitura, por esse toque de pele, lá no rin-
cão maranhense, até reorientar os seus mandatos e cada vez melhorar as 
suas ações cada vez mais. Veja, por exemplo, aqui o Deputado Wellin-
gton do Curso, que foi o autor desse pedido que coloca que uma das 
comissões a ser formada exatamente para cuidar das estradas, das MAs 
que estão deterioradas e que precisam ser zeladas, e aí eu acrescento as 
BRs também que conectam essa região. A comissão que foi criada para 
que nós pudéssemos cuidar dos dilemas que foram gerados pela instala-
ção da energia eólica naquela região, que é muito importante a energia 
eólica. Hoje o que se produz na região dos Lençóis, Pastor Cavalcante, 
significa 13% da energia elétrica produzida no Maranhão, mas isso vem 
trazendo, na hora de implantação desses projetos, conflitos com a habi-
tação local, principalmente da região do Arpoador, que é um povoado 
que foi muito citado. Foi pedida, de certa forma, essa intervenção da 
Assembleia Legislativa para ajudar a resolver os conflitos, que é uma 
área de pesca, que são pescadores, que precisam continuar com a sua 
atividade econômica, mas que estão sendo impedidos, porque a empre-
sa está, vamos dizer, de certa forma, cercando um espaço muito amplo 
na área, impedindo a normalidade da vida naquele povoado, que é um 
povoado antigo, tradicional da região. Então, Senhor Presidente, a gente 
precisa destacar esse diálogo produtivo dessas edições da Assembleia 
em Ação. Foram vários deputados, a região dos Lençóis, que é uma das 
regiões mais ricas em termos turísticos e de potencial econômico no 
estado do Maranhão, é um parque nacional também de conservação e 
que foi palco desse convívio, desse contato, dessa junção de falas, dessa 
troca de experiência com a Assembleia em Ação, na região dos Lençóis. 
Aproveitando para agradecer também ao Prefeito Raimundo Lídio e 
a todas as lideranças daquele entorno que nos receberam com muita 
alegria. Nós vamos poder auxiliar a resolução dos problemas, como 
o que foi colocado para todos nós acerca do fornecimento de energia 
elétrica às populações nativas do parque que não têm energia elétri-
ca. Então, foi colocada essa preocupação. Veja como é importante esse 
diálogo com essa ida aqui dessa sala para ir até o interior, para ir até as 
regiões, como é importante essa aproximação e valorização também da 
classe política. Eu vou destacar uma questão muito importante que foi 
a presença das mulheres. Eu descobri que lá, nessa região dos Lençóis, 
existe um grande número de mulheres que são vereadoras e que são, in-
clusivas, presidentes das Câmaras Municipais daquele município. Isso 
é muito importante, pois fortalece a participação da mulher na política. 
Eu sou favorável a essa questão, cito a presença da Vice-prefeita, Ana 
Paula Lobato, que é também presidente do Gedema. Cito a presença de 
Flávia, irmã do nosso Presidente Othelino Neto, que agora se coloca 
à disposição de enfrentar a vida pública ingressando na política. Isso 
tudo favorece para que as mulheres e homens daquela região possam 
ser fortalecidos com essas referências e fazer com que, cada vez mais, 
melhorem economicamente todas as ações demandadas daquela região. 
Turismo é, sobretudo, probabilidade de geração de emprego, renda e 
enriquecimento das regiões. E assim nós fomos, com um olhar não só 
de ver as necessidades, mas de levar também alento àquelas populações 
e trazer de lá as suas demandas. Então, Presidente, eu encerro a minha 
palavra dizendo o seguinte: as palestras que foram levadas lá sobre a 
inovação do processo eleitoral, a questão do processo legislativo não 
só enriqueceram aqueles líderes políticos, mas, acima de tudo, a As-
sembleia realmente, Deputado Wellington, cumpriu o seu papel de sair 

daqui do seu loco e ir até o interior do Maranhão e, mais uma vez, ouvir 
e conhecer as demandas e levar soluções quando o nosso Presidente 
constituiu as comissões para trabalhar nessa direção. Parabéns a todos 
nós. Que nós possamos continuar, sim, contribuindo com esse objetivo 
que é a essência maior da Assembleia em Ação, que é levar o nosso 
ouvido, o ouvido da sensibilidade, mas, acima de tudo... Só um segundo 
para eu terminar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Tempo suficiente para a Deputada So-
corro possa concluir.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Trazer as 
demandas. Então essa interrelação enriquece a Assembleia Legislativa, 
enriquece a classe política do interior, enriquece o Maranhão e se cons-
trói, cada vez mais, um Maranhão melhor. Parabéns, Presidente Otheli-
no. E vamos para próxima que certamente será tão produtiva como foi 
essas dos Lençóis. E obrigada pela oportunidade de participar e conhe-
cer a minha terra, porque eu sou de lá. Minhas origens são de lá, mas eu 
não conhecia. Vim de lá muito enriquecida não só pelo coração, mas por 
ter visto como é rica a região dos Lençóis Maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO- Partido Social Democrática PSD. Decli-
na. Podemos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO- Não há oradores inscritos. Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Professora 

Socorro Waquim. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Profes-
sora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Daniella, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Ed-
son Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Othelino Neto, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral e Wendell 
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as) 
Professora Socorro Waquim, Ciro Neto, Hélio Soares, Vinícius Louro 
e Antônio Pereira. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno 
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando 
da discussão e votação, em segundo turno, tramitação ordinária, do Pro-
jeto de Lei nº 054/2020, de autoria do Poder Judiciário (Mensagem nº 
02/2020), que altera os Anexos I e II da Lei nº 8.715, de 19 de novembro 
de 2007, que reorganizou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos dos Servidores do Poder Judiciário do Maranhão; Projeto de Lei 
nº 116/2022, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que incorpora  a 
rodovia à malha rodoviária estadual, o trecho da rodovia compreendido 
entre os Municípios de Passagem Franca e Colinas. Com pareceres fa-
voráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), es-
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tes projetos foram aprovados e encaminhados à sanção governamental. 
Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei 
nº 130/2022, de autoria do Deputado César Pires, que institui o Dia Es-
tadual da Abelha Tiúba no Maranhão, com parecer favorável da CCJC. 
Por fim, o Plenário aprovou o Requerimento nº 100/2022, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, subscrito pelos Deputados César Pires 
e Neto Evangelista, solicitando enviando mensagens de aplausos, mani-
festando extensa admiração ao Senhor Gabriel Santana Furtado Soares, 
pela eleição como Defensor Público Geral do Estado do Maranhão. No 
primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No 
tempo destinado aos Partidos ou Blocos, os Deputados Vinícius Louro 
e Wellington do Curso falaram pelo Bloco Parlamentar Democrático e 
o Deputado Antônio Pereira falou pela Liderança do Bloco Parlamen-
tar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final, não houve oradores 
inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de abril de 2022.  

Deputado Wellington do Curso.
Presidente, em exercício

Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Professora Socorro Waquim
Segunda Secretária, em exercício

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE MAIO  DO ANO DE 2022, ÀS 
09:00 HORAS , NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.                                                                                                                  

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA – PRESIDENTE 
ZÉ INÁCIO
VINICIUS LOURO
CARLINHOS FLORÊNCIO 
WELLINGTON DO CURSO 
                                                                                       
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 169/ 2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

121/2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita 
do exame de Cariótipo nos recém-nascidos com hipótese diagnóstica de 
síndrome de Down no Estado do Maranhão, e dá outras providências.”

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO com emenda substitutiva, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER Nº 170/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
122/2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame Ecocardio-
grama Pediátrico nos recém-nascidos com síndrome de Down no Esta-
do do Maranhão.”

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO com emenda substitutiva, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER Nº 171/ 2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
123/2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públi-
cos a proceder ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos 
com Síndrome de Down às instituições e associações especializadas 
que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Estado do 

Maranhão, e dá outras providências.”
 AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
 RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
 DECISÃO: APROVADO com emenda modificativa, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
150/2022, que Dispõe sobre a adoção do Sistema de Inclusão Escolar 
“ABA” para crianças e jovens com síndrome de Down (T21) nas escolas 
da Rede Pública Estadual de ensino.

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do texto original, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER  VERBAL– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
151/2022, que Dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pú-
blica e privada de educação para crianças e jovens com síndrome de 
Down, e dá outras providências. 

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do texto original, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
152/2022, que Dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada nos 
estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos do Estado do Maranhão 
às pessoas com síndrome de Down e seu acompanhante.

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO com emenda modificativa, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
153/2022, que Obriga as instituições públicas e privadas de ensino, no 
âmbito do Estado do Maranhão, a disponibilizarem cadeiras em locais 
determinados nas salas de aula às pessoas com síndrome de Down.

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do texto original, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
154/2022, que Dispõe sobre as diretrizes para a implantação do Progra-
ma Censo de Pessoas com T21 - síndrome de Down - e de seus familia-
res, e dá outras providências.

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do texto original, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
155/2022, que Dispõe sobre o Vale T21 – síndrome de Down, como 
transferência de renda para famílias que possuem filhos com esta Tris-
somia do Cromossomo 21, em situação de vulnerabilidade social.

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do texto original, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
156/2022, que Dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e aten-
dimento multiprofissional para pessoas com síndrome de Down (T21) no 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISITON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do texto original, nos ter-
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mos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 05 de maio de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2155/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará a licitação, que anterior-
mente havia sido suspensa, na modalidade Pregão Eletrônico, ocorrerá 
no dia 17 de maio às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br para 
“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
data center, infraestrutura de hardware e software, através de cloud 
computing, na modalidade de distribuição de nuvem privada, incluindo 
os serviços de hospedagem, armazenamento, processamento, licencia-
mento, backup, firewall de borda e comunicação de dados ponto-a-pon-
to e internet, com os sistemas e aplicativos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão”. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, poste-
riormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, 
depois em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda 
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Je-
rônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 18:00. São Luís, 02 de maio de 
2022. Arthur Baldez Silva. Pregoeiro da ALEMA
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