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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  18 / 05 / 2022 – 4ª FEIRA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............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
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS

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

ORDEM DO DIA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 18.05.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – PARECER  EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 215/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 449/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO, 
EM ANEXO O PROJETO DE LEI Nº 523/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, POR SE TRATAR DE 
MATÉRIA CORRELATA.  DISPÕE SOBRE O LAUDO MÉDICO 
PERICIAL QUE ATESTA DEFICIÊNCIAS IRREVERSÍVEIS EM 
PACIENTES, NO ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. 

II – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 100/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ROBERTO COSTA , QUE GARANTE AO EX-JOGA-
DOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL O INGRESSO GRATUITO 
NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DE TODO O ESTADO DO MARA-
NHÃO EM DIAS DE JOGOS .COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

3. PROJETO DE LEI Nº 428/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS,  “DISPÕE SOBRE O REGISTRO E A DI-
VULGAÇÃO BIMESTRAL DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CON-
TRA A MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO”. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
CIRO NETO. 

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
011/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
“MANUEL BECKMAN” AO THALES DYEGO DE ANDRADE 
COELHO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO RICARDO RIOS.  

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
006/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
“MANUEL BECKMAN” AO JEAN CARLOS NUNES PEREIRA-
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.  

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
010/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 

CURSO, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
“MANUEL BECKMAN” AO CEL CARLOS AUGUSTO FURTADO 
MOREIRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES.  

IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

7. REQUERIMENTO Nº 129/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,  SEJA  ENCAMINHADO CON-
VITE AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, SR. SÍLVIO LEITE, PARA COMPARECER AO 
PLENARINHO DESTA CASA EM DATA E HORA A SER DEFINI-
DA DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR SOBRE O DÉFICIT DO 
EFETIVO DOS POLICIAIS MILITARES EM TODO O ESTADO DO 
MARANHÃO. 

8. REQUERIMENTO Nº 131/2022,  DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, NOS TERMOS REGIMEN-
TAIS , REQUEIRO A V.EXA QUE SEJA ENVIADO CONVITE AO 
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA – MOB 
,SR. CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH ,CONVIDAN-
DO-O PARA COMPARECER AO PLENÁRIO DA  ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO A FIM DE PRES-
TAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DO FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA DE TRAVESSIA DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS , NO 
TRECHO PONTA DA MADEIRA – CUJUPE-PONTA DA MADEIRA 
, OPERADO PELOS FERRYS BOATS PERTENCENTES AS EM-
PRESAS INTERNACIONAL  MARITIMA E SERVI-PORTO, EM 
DATA A SER AGENDADA JUNTO A MESA DIRETORA DA AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 17/05/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 209/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI O “DIA DA 
APRAXIA DE FALA NA INFÂNCIA (AFI)” – NO CALENDÁRIO 
DE DATAS COMEMORATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DO 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 210/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA AO INSTITUTO SOCIAL RENASCER DE SÃO LUÍS/MA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 14/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RA-

FAEL LEITOA, DE APLAUSOS AO SENHOR MURILO AN-
DRADE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMI-
NISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO (SEAP), EM 
HOMENAGEM A SUA ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DO CON-
SELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA JUSTI-
ÇA, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA (CONSEJ).

PROJETO DE LEI Nº 207/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O GRUPO FOLCLÓRICO BRILHOSO DO SOL E MAR – OLHO D 
ÁGUA. 

PROJETO DE LEI Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA CAVALGADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 013/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VI-

NÍCIUS LOURO, QUE ENVIA MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA 



  4       QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 4
DO SR. JOSÉ GONÇALVES LISBOA, PELO SEU FALECIMENTO 
NO DIA 04 DE MAIO DESTE ANO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. BRUNO ARAÚJO DUAILIBE PINHEIRO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO TEREZINHA 
REGO A CLAUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 204/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINÍCIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA VAQUEJADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 205/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A PRESEN-
ÇA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA 
GARANTIR ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS CESARIANAS 
EM CENTROS CIRÚRGICOS DE MATERNIDADES E ESTABELE-
CIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES DA REDE PÚBLICA 
E PRIVADA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 012/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR PREFEITO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FI-
LHO, DO MUNÍCIPIO DE PAULINO NEVES, EM ATENÇÃO AO 
PREFEITO E OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE PAULINO 
NEVES, PELO APOIO E ACOLHIDA DO PROGRAMA ASSEM-
BLEIA EM AÇÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 22/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA PAULA 
CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 196/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 197/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE DI-
RETRIZES GERAIS PARA O ATENDIMENTO PRESTADO PELO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ÀS PESSOAS ACOMETIDAS 
POR SÍNDROME DE FIBROMIALGIA OU FADIGA CRÔNICA.

PROJETO DE LEI Nº 198/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS, PARA O FIM DE 
DEFINIR AS RESPONSABILIDADES NA DESTINAÇÃO DOS ME-
DICAMENTOS, DE USO HUMANO E VETERINÁRIO, NÃO UTI-
LIZADOS, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO OU IMPRÓ-
PRIOS PARA CONSUMO, DESCARTADOS PELO CONSUMIDOR, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 199/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E DE SERVIÇO 
SOCIAL NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA.

PROJETO DE LEI Nº 200/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O SERVIÇO 
DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO E DISPÕE SOBRE O CRE-
DENCIAMENTO, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
MARANHÃO, DE SEUS TITULARES E PREPOSTOS.

PROJETO DE LEI Nº 201/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 

DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ESTADUAL DO BOMBEI-
RO CIVIL A SER COMEMORADO ANUALMENTE EM 12 DE JA-
NEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 202/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO 
DE ENTREGADORES NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 203/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO JOTA PINTO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UMES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 17 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 dezessete de maio de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel La-

ges.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Ed-
son Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professora Socorro Waquim, Ricar-
do Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Wendell Lage e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hor-
tegal, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Othelino 
Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e Rafael 
Leitoa. 

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 Secre-
tário em Exercício Deputado Hélio Soares para fazer a leitura do texto 
bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO (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, o Senhor 
Primeiro Secretário em Exercício Deputado Wendel Lages para fazer a 
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WENDEL LAGES – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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MENSAGEM Nº 002 /2022         
São Luís/MA, 12 de maio de 2022.

Senhor Presidente, 

O Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão, no exercício 
da competência prevista no inciso V do art. 17 da Lei Complementar nº 
19/94, tem a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados 
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei Complementar que 
dispõe sobre a criação de cargos em comissão na estrutura da Defenso-
ria Pública do Estado Maranhão - DPE/MA e altera a Lei Complemen-
tar nº 19 de 11 de janeiro de 1994.

A apresentação do presente Projeto de Lei tem como principal 
objetivo promover, a partir de sua aprovação, maior qualidade e efi-
ciência aos serviços de assistência jurídica prestados pela DPE/MA, em 
favor dos mais necessitados do Estado.

Frisa-se que tal medida beneficiará 136 (cento, trinta e seis) mu-
nicípios, incluindo os termos judiciários, atingindo mais de 6 milhões 
de pessoas.

Com estes argumentos que consideramos suficientes para justi-
ficar o Projeto de Lei em apreço, nossa expectativa é de que o Digno 
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação. 

Atenciosamente,

ALBERTO PESSOA BASTOS
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2022

Dispõe sobre a criação de cargos 
em comissão na estrutura da Defensoria 
Pública do Estado Maranhão - DPE/MA e 
altera a Lei Complementar nº 19 de 11 de 
janeiro de 1994.

Art. 1º Ficam criados na estrutura da Defensoria Pública do Es-
tado Maranhão, 07 (sete) cargos em comissão de Assessor Sênior, sim-
bologia DAS-1 e 30 (trinta) cargos em comissão de Assessor Júnior, 
simbologia DAS-2.

Art. 2º Ficam criados cinco cargos na estrutura da Defensoria 
Pública do Estado Maranhão, um de Subdefensor-Geral, com simbolo-
gia especial, e quatro com simbologia isolada, sendo um de Diretor de 
Assuntos Institucionais e Estratégicos e três auxiliares da Administra-
ção Superior.

Art. 3º O inciso IV do Art. 11 da Lei Complementar, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 11
(...)
IV - Primeiro Subdefensor Público-Geral.
Art. 4º Fica acrescido ao Art. 11 da Lei Complementar nº 19 de 

11 de janeiro de 1994 o inciso V com a seguinte redação:
Art. 11
(...)
V – Segundo Subdefensor Público-Geral;
Art. 5º O inciso IV do Art. 12-A passa a vigorar com a seguinte 

redação:
Art. 12-A
(...)
IV - Coordenadorias Regionais e Especializadas;

Art. 6º Fica acrescido o inciso V, VI, VII e VIII no Art. 12-A com 
a seguinte redação:

Art. 12-A
(...)



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 7
V – Diretoria de Assuntos Institucionais e Estratégicos da Defen-

soria Geral;
VI - Auxiliar da Corregedoria da DPE-MA;
VII – Primeiro Auxiliar da Defensoria-Geral;
VIII – Segundo Auxiliar da Defensoria- Geral;
Art. 7º O cargo de Diretor-Geral, criado pela Lei nº 11.613/2021, 

passa a integrar a estrutura da Administração Superior como órgão auxi-
liar, ficando acrescido o inciso IX ao art. 12-A, com a seguinte redação:

Art. 12-A
(...)
IX – Diretor-Geral.
Art. 8º O parágrafo único do Art. 12-A passa a vigorar com a 

seguinte redação:
§1º As atribuições e organização dos órgãos auxiliares serão 

disciplinados em regulamentação interna da Defensoria Pública Geral.
Art. 9º Fica acrescido o §2º no Art. 12-A com a seguinte redação:
§2º Ao Defensor (a) Público (a) que exercer as funções dos 

cargos   previstos no Art. 12-A e de Diretor-Geral, criado pela Lei nº 
11.613/2021, serão devidas indenizações, nos percentuais na forma da 
tabela em anexo.

Art. 10º Fica acrescido o inciso XVII ao Art. 17 com a seguinte 
redação:

Art. 17
(...)
XVII - Os cargos previstos nos incisos IV e V do Art. 11, no inci-

so II a VIII do Art. 12-A e Diretor Geral, criado pela Lei nº 11.613/2021 
serão de livre nomeação do/a Defensor/a Público-Geral.

Art. 11 As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à 
conta das dotações próprias da DPE/MA.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

ALBERTO PESSOA BASTOS
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

ANEXO I

DENOMINAÇÃO VALOR DA INDENI-
ZAÇÃO SOBRE O 
SUBSÍDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL 7,5%
COORDENAÇÃO ESPECIALIZADA 7,5%
COORDENADOR CENTRAL DE RE-
LACIONAMENTO COM O CIDADÃO

20%

DIREÇÃO ESCOLA SUPERIOR 20%
AUXILIAR DA CORREGEDORIA E 
DA DEFENSORIA-GERAL

20%

DIRETORIA DE ASSUNTOS INSTI-
TUCIONAIS E ESTRATÉGICOS DA 
DEFENSORIA GERAL 25%

DIRETOR-GERAL 25%
 

PROJETO DE LEI N° 211/2022

Dispõe sobre a criação de vagas 
de estacionamento para Advogados no 
exercício da profissão em Fóruns, Dele-
gacias de Polícia, Instituições Prisionais, 
e em órgãos da Administração Pública 
em geral no Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

Art. 1º.  Em todos os fóruns, em todas as unidades da polícia 
civil, militar, federal, municipal, instituições prisionais, e demais ór-
gãos da Administração Pública em geral no Estado do Maranhão devem 

manter em suas instalações número de vagas de estacionamento des-
tinadas aos advogados quando no exercício da profissão, compatíveis 
com a frequência desses profissionais nesses locais.

§ 1º. Os locais mencionados no caput devem manter em suas 
instalações vagas de estacionamento destinadas aos Advogados quando 
no exercício da profissão, mesmo em estabelecimentos de segurança 
máxima.

§ 2º. Nos fóruns o número de vagas deve ser compatível com o 
número diário de afluxo de Advogados em suas dependências;

§ 3º. Nos demais órgãos, o número de vagas destinadas para ad-
vogados deverá corresponder a no mínimo 3% do total da capacidade 
do estacionamento, desde que seja superior à 40 vagas, em sendo infe-
rior deverá ser destinado 01 (uma) vaga obrigatoriamente.

§ 4°.  As vagas deverão ser demarcadas previamente com sinali-
zação de solo ou por placas contendo a informação “vaga de Advogado 
em serviço”.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º.  Esta lei entrará em vigor 30 dias após sua promulgação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Ordem dos Advogados Seccional Maranhão, com 90 anos de 
existência, já conta em seus quadros com mais vinte e quatro mil pro-
fissionais da Advocacia, que executam diariamente suas atividades em 
fóruns, delegacias, instituições prisionais e diversos outros órgãos da 
Administração Pública em todo Estado do Maranhão, contudo esses 
órgãos em sua maioria, não oferecem vagas de estacionamento sufi-
ciente para atender a demanda, o que per si, justifica a necessidade de 
disponibilização de vagas exclusivas para advogados em serviço nesses 
ambientes.

O Advogado, segundo nossa Carta Magna, é tido como indispen-
sável à administração da Justiça, não havendo hierarquia nem subor-
dinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público,  nos 
termos do artigo 6º, da Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, e sem a 
presença de qualquer um destes, sequer se realiza uma audiência, o que 
mostra a importância decisiva deste profissional na realização dos atos 
judiciais, extrajudiciais, e sobretudo na esfera criminal.

É  grande o número de Advogados que transitam nesse órgãos 
todos os dias, e várias vezes no dia, no exercício das suas atividades, e 
que sofrem os dissabores impostos pela ausência de vagas de estacio-
namento em órgãos públicos como fóruns, delegacias de polícia, ins-
talações prisionais, entre outros, obrigando-os a custos altíssimos com 
estacionamento pago, ou estacionamento em vias públicas.

Em unidades prisionais, sobretudo as localizadas no interior do 
estado, os Advogados são obrigados a percorrerem longas distâncias a 
pé, sempre deixando seus veículos em locais distantes e inapropriados, 
pois são proibidos de estacionarem no interior desses locais. Nos fóruns 
há vagas demarcadas para juízes, membros do Ministério Público, De-
fensoria Pública, funcionários, porém, para Advogados raramente exis-
tem, ou quando existem não reflete a necessidade.

Desta feita, garantir vagas de estacionamento exclusiva para os 
Advogados nos órgãos públicos do Estado do Maranhão, nada mais é 
do que garantir dignidade para os profissionais da Advocacia, presti-
giando-os e igualando o tratamento oferecido aos demais protagonistas 
da atividade judiciária. 

Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio 
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pres-
supostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
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NAISER - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 212/2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO SÓCIO EDU-
CACIONAL ORLANDO ARAÚJO.

Art. 1º- Fica declarada como de utilidade pública, o Instituto Só-
cio Educacional Orlando Araújo, inscrita no CNPJ nº 04.230.396/0001-
14, com sede na cidade de São Luís - MA. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE 
MAIO DE 2022 - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado Es-
tadual – PC do B

JUSTIFICATIVA

O Instituto Sócio Educacional Orlando Araújo, presta relevantes 
serviços à sociedade maranhense, tendo como foco principal, fomentar 
projetos e ações destinadas a atender crianças, jovens, adultos e idosos 
provenientes de famílias carentes. 

As ações desenvolvidas pela supracitada instituição, promovem 
assistência social às minorias e excluídos, ajudando a combater a pobre-
za, incentivando o empreendedorismo, promovendo educação gratuita, 
entre outras ações

É nesse contexto que se faz de suma importância o reconhecimento 
do título de utilidade pública para o Instituto Sócio Educacional Orlan-
do Araújo, pois, suas ações, tendem a propiciar condições mais dignas 
de vida a população maranhense por ela assistida.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE 
MAIO DE 2022 - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado Es-
tadual – PC do B

PROJETO DE LEI Nº 213 /2022

Dispõe sobre a regulamentação da 
vaquejada como prática desportiva e cul-
tural no Estado do Maranhão, instituindo 
medidas de proteção e combate aos maus 
tratos aos animais durante o evento, e dá 
outras providências.

Art. 1º Esta Lei visa unificar as regras da vaquejada no Estado do 
Maranhão, estabelecendo normas de realização dos eventos, do bem-es-
tar animal, além de definir procedimentos e estabelecer diretrizes garan-
tidoras do bom andamento do esporte, através do controle e prevenção 
sanitário-ambientais, higiênico-sanitárias e de segurança em geral.

Art. 2º Fica regulamentada a vaquejada como atividade desporti-
va e cultural no Estado do Maranhão. 

Art. 3º Para efeitos desta Lei considera-se vaquejada todo evento 
de natureza competitiva, na qual uma dupla de vaqueiros domina ani-
mal bovino em faixa demarcada. 

§1º A presente lei é de observação obrigatória, em sua 
integralidade, por todos os envolvidos na vaquejada, sejam eles os 
promotores do evento, os competidores (amadores e profissionais), 
equipe de apoio, locutores, curraleiros, equipe veterinária, árbitros, e 
etc.

§2º Os competidores são julgados na competição pela destreza 
e perícia, denominados vaqueiros ou peões de vaquejada, ao dominar 
animal. 

§3º A competição dever ser realizada em espaço físico apropriado, 
com dimensões e formato que propiciem segurança aos vaqueiros, 
animais e ao público em geral. 

§4º A pista/arena onde ocorre a competição deve, 

obrigatoriamente, permanecer isolada por cerca, não farpada, contendo 
placas de aviso e sinalização informando os locais apropriados para 
acomodação do público, ficando terminantemente proibido qualquer 
tipo de material cortante na pista. 

Art. 4º A vaquejada poderá ser organizada nas modalidades ama-
dora e profissional, mediante inscrição dos vaqueiros em torneio patro-
cinado por entidade pública ou privada. 

Art. 5º Fica obrigado aos organizadores da vaquejada adotar me-
didas de proteção à saúde e à integridade física do público, dos vaquei-
ros e dos animais, tendo por diretrizes: 

I - Quanto aos animais: 
a – Proibição da participação de qualquer animal que possua feri-

mentos com sangramentos. 
b – Impossibilidade do uso de bois com chifres pontiagudos, que 

ofereçam riscos aos competidores e/ou cavalos; 
c – Utilização de arreios que não causem danos à saúde dos ca-

valos; 
d – Os bovinos devem ser transportados adequadamente e aco-

modados em locais amplos, sendo garantidos água, sombra e comida 
em quantidade e qualidade necessários para a manutenção da saúde dos 
animais; 

e – Cada bovino não deve correr mais de 03 vezes, por competi-
ção, distância equivalente à 100 metros. 

f – O piso da pista de corrida deve possuir camada de 30 a 50 cm 
de colchão de areia, sendo capaz de diminuir o impacto da queda do 
animal e, consequentemente, evitar maiores acidentes; 

II - Quanto aos Competidores: 
a – Garantir o uso obrigatório de capacete, calça comprida, botas 

e luvas; 
b – Proibição do uso de objetos cortantes e de choque na lida 

com os animais na pista, dentre os quais: bridas, esporas com roseta 
cortante, chicotes, luva cortadeira e outros que provoquem dor aguda 
e/ou perfurações; 

c - O competidor deve apresentar sua luva, antes de correr, para 
que seja aprovada e identificada por uma equipe especialmente desig-
nada pelo promotor do evento. Deve ser baixa ou, no máximo, com 05 
cm de altura no pitoco (ou toco), sem quina, nem inclinação, não sendo 
permitido o uso de luvas de prego, ralo, parafusos, objetos cortantes ou 
qualquer equipamento que o Fiscal julgue danificar a maçaroca; 

d - Após a apresentação, os competidores não poderão açoitar os 
cavalos, voltar o seu cavalo na faixa ou escantear, esporear ou puxar 
as rédeas e os freios de modo, a machucar o animal, ficando, a dupla, 
sujeita a desclassificação. 

§1º Os organizadores devem promover a capacitação das pessoas 
envolvidas no trato dos animais para não prejudicar a saúde desses. 

§2º Na vaquejada promovida/filiada às associações, fica 
obrigatória a presença de uma equipe de paramédicos de plantão, com 
ambulância, no local durante a realização das provas. 

§3º Mesmo a luva previamente vistoriada e aprovada pelo 
fiscal, pode ser rejeitada pelo Juiz de prova, caso este verifique que 
o equipamento está causando danos aos animais, ocasião em que 
o competidor terá que substitui-la imediatamente, sob pena de ser 
desclassificado. 

§4º O vaqueiro que, por motivo injustificado, se exceder no trato 
com o animal, ferindo-o ou maltratando-o de forma intencional, deverá 
ser desclassificado imediatamente da prova. 

Art. 6º Os promotores dos eventos, suas equipes de apoio, juí-
zes e organização, assim como os competidores, tem obrigação de pre-
servar os animais envolvidos no esporte, sendo que qualquer maltrato 
proposital a qualquer dos animais participantes do evento acarretará a 
responsabilização civil e criminal daquele diretamente envolvido na 
ocorrência e a sua imediata desclassificação. 

Art. 7º É obrigatória, durante todo o evento, a permanência de um 
médico veterinário, com a sua equipe veterinária, destinada a acompa-
nhar o tratamento de bois e cavalos nas medidas de prevenção e conten-
ção de eventuais acidentes, bem como na instrução de medidas a serem 
adotadas para garantir a manutenção da saúde dos animais. 
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§ 1º A presença de médico veterinário fornecido pelos 

organizadores não impede a presença de médicos veterinários da Agên-
cia Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, caso esses 
desejem realizar acompanhamento e/ou fiscalização sanitária do evento.  

§ 2º A falta de fiscalização dos animais quanto à sua saúde, 
incluindo as vacinas de rotina, e quanto a sua integridade física, pela 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, ense-
ja anulação do resultado da vaquejada. 

Parágrafo Único Fica determinada à equipe veterinária que faça 
a verificação das condições de saúde de cada animal, antes e imedia-
tamente após cada participação no evento de bois e cavalos, visando 
sempre a prevenção de maus tratos e a garantia da manutenção da saúde 
animal. Para tanto, a opinião da equipe veterinária terá imediata eficácia 
no sentido de vetar a participação de qualquer animal, seja no início ou 
na continuidade dos trabalhos, sendo a sua desobediência imputada aos 
organizadores dos eventos, os quais poderão responder civil e criminal-
mente por qualquer dano ocasionado.  

Art. 8º A regulamentação sobre o bem-estar animal, presente 
nesta Lei, é de observância obrigatória às vaquejadas associadas e não 
associadas, no Estado do Maranhão. 

Art. 9º Nada impede a realização de eventos musicais simulta-
neamente à realização da vaquejada. 

Art.10° Fica vedado a utilização de sons de carro e dos chamados 
“paredões de som” na área dos animais, sem prejuízo da realização de 
eventos musicais em seus locais apropriados.

Art.11° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 12 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de Lei visa regulamentar a vaquejada como 

prática desportiva, e assegurar as medidas de proteção aos animais no 
âmbito do Estado do Maranhão.

A atividade da vaquejada teve início no sertão do nordeste nos 
séculos XVII e XVIII, se tornando uma tradição cultural em toda a re-
gião, ficando atrás apenas do futebol,  esta atividade vem a cada dia, ala-
vancando mais e mais a economia, bem como,  assegurando o sustento 
de milhares de famílias que dependem diretamente e indiretamente da 
vaquejada. 

No estado do Maranhão, a vaquejada já é tradição há vários anos, 
e vem crescendo a cada ano, tornando necessário a regulamentação, a 
fim de conferir reconhecimento e maior credibilidade ao esporte. 

Cabe expor a esta casa,  que este projeto de Lei,  no ano de 2015 
foi aprovado pelos Nobres Colegas, contudo na ocasião, quando enca-
minhado para sanção governamental, fomos surpreendidos pelo veto do 
então governador, justificado em razão de uma polêmica que confron-
tava dois direitos constitucionalmente garantidos: O acesso à cultura e 
de  proteção aos animais.

Esclarece-se que com o advento da  Emenda Constitucional n.º 
96/2017, que acrescentou  o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição 
Federal para estabelecer que “Para fins do disposto na parte final do 
inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas 
desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações cultu-
rais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registra-
das como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 
brasileiro, a matéria deve ser regulamentada por lei específica que 
assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Nesse contexto a polêmica em apreço fora dirimida por comple-
to, com nova redação dada na Lei n° 13.873/2019, que confere a vaque-
jada a condição de manifestação cultural nacional.

Vejamos o que diz a Lei Federal: 
Art. 1o  A ementa da Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as res-

pectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações cultu-
rais nacionais; eleva essas atividades à condição de bens de natureza 
imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro; e dispõe sobre 
as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção 
ao bem-estar animal.”

Portanto, não existe qualquer vicio de inconstitucionalidade no 
presente projeto e Lei, objetivando assim a regulamentação da prática 
desportiva e cultural elencadas nesta proposição, visando apenas uni-
ficar as regras para a realização dos eventos, garantindo assim, o bem 
estar dos animais, definindo procedimentos e estabelecendo diretrizes 
para garantir o andamento do esporte por meio do controle e prevenção 
sanitário, ambientais e de segurança geral. 

Em face ao exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos 
Deputados para aprovação deste projeto de lei. 

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa 
Legislativa a presente proposição.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 12 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 214 /2022

“Dispõe sobre a Política de Im-
plantação da Fitoterapia em Saúde 
Pública no âmbito do Estado do Mara-
nhão.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA,

Art.1º. Fica o Estado do Maranhão autorizado a implantar políti-
ca de incentivo à pesquisa e à produção de produtos fitoterápicos, com 
o objetivo de facultar ao Sistema Único de Saúde - SUS, o uso de tais 
medicamentos na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de enfer-
midades específicas.

Parágrafo único. Considera-se produto fitoterápico, para os 
efeitos desta Lei, o medicamento obtido e elaborado a partir de maté-
rias primas ativas vegetais, com finalidade profilática, terapêutica ou 
diagnóstica, com validação científica. 

Art.2º. A Política de que trata esta Lei compreende ações desen-
volvidas pelo próprio Estado e por programas de parceria com municí-
pios e consórcios intermunicipais de saúde.

Parágrafo único. Os municípios e consórcios intermunicipais de 
saúde poderão desenvolver sistema próprio de produção de produtos 
fitoterápicos.

Art. 3º. Na produção de produtos fitoterápicos serão utilizadas 
plantas tradicionalmente encontradas no território estadual e que sejam 
cientificamente validadas

Art. 4º. As atividades relativas à Fitoterapia deverão ser desen-
volvidas por médicos, farmacêuticos e agrônomos, dentro de suas áreas 
de atuação, competência e grupos técnicos auxiliares treinados na área.

Parágrafo único. Consideram-se atividades de Fitoterapia, para 
os efeitos desta Lei, o cultivo, a produção farmacotécnica, a orientação 
de preparação caseira, a prescrição e a dispensação de produtos fitote-
rápicos.

Art. 5º. Ao Estado do Maranhão na condição de gestor de políti-
cas de saúde pública, competirá:

I - Promover a pesquisa científica voltada para a identificação e 
a classificação de plantas para análise de suas qualidades terapêuticas; 

II - Promover o cultivo de plantas medicinais; 
III - Promover a pesquisa científica voltada para o desenvolvi-

mento do processo de produção de produtos fitoterápicos; 
IV - Realizar os ensaios clínicos fitoterápicos; 
V - Proceder a produção de produtos fitoterápicos; 
VI - Proceder a distribuição dos produtos fitoterápicos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde – SUS; 
VII - Proceder controle de qualidade dos produtos fitoterápicos; 
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VIII - Implantar programa de divulgação dos produtos fitoterápi-

cos com vistas a orientar a comunidade médico-paciente a respeito de 
sua utilização. 

Parágrafo único. Na impossibilidade da execução das ações pre-
vistas neste artigo, caberá ao Estado firmar convênios, preferencialmen-
te com instituições públicas.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar 20(vinte) 
Centros de Fitoterapia nas microrregiões de saúde, em parceria com 
os municípios, incentivando a criação de consórcios intermunicipais de 
saúde, com o objetivo de desenvolver sistema próprio de produção de 
produtos fitoterápicos. 

Parágrafo único. O Estado participará do programa de parceria, 
através da prestação de assessoria técnica e repasse de recursos, na for-
ma da legislação vigente.

Art. 7º. O Poder Executivo, através de decreto, regulamentará a 
presente Lei a partir da data de sua publicação. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 16 de maio de 2022. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI Nº 215 / 2022

Institui e inclui no calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão o “Dia 
Estadual da Mãe do Autista”.

Art. 1º Fica incluído no Calendário de Eventos do Estado do Ma-
ranhão o “Dia Estadual da Mãe do Autista”.

Art. 2º O evento que trata o artigo anterior será comemorado 
anualmente, no dia 02 de Abril.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-

nhão em 16/05/2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA
Justificamos esta propositura devido os motivos elencados a se-

guir:
Primeiro vem a suspeita do autismo, o medo do que pode estar 

havendo, a insegurança do que virá e a dificuldade de visualizar um 
futuro. Depois vem o diagnóstico, o baque, a raiva e a desesperança. 
Por fim vem as tantas idas ao psicólogo, aos médicos, à fono, à T.O., à 
natação, à escola, etc.

Em casa tem as medicações (quando necessárias), os horários e 
as estimulações. Tudo isso em meio a muita cobrança e pouco apoio. E 
a mãe? Como fica no meio disso tudo?

Além de todos os cuidados, preocupações e atividades a serem 
cumpridas, ainda tem o dia a dia com a criança, que apresenta inúmeras 
necessidades, exigências e desejos que precisam ser acolhidos. 

Não é fácil ficar com uma criança durante todo o tempo, ainda 
mais aquela que exige um pouco mais de nós. 

Por não haver receita para os cuidados dos filhos, muitas vezes a 
mãe se sente perdida e angustiada por não ter encontrado ainda a melhor 
maneira de lidar com as situações vividas em casa.

É comum vermos mães que se dedicam exclusivamente aos 
cuidados dos filhos, colocando em segundo plano todos os projetos de 
vida que haviam construído enquanto mulheres protagonistas de seus 
próprios destinos. Em grande parte dos casos, o pai até chega a participar 
ativamente da vida familiar e da lida com os filhos, mas, por diversas 
dificuldades, apresentam uma enorme resistência ao diagnóstico e 
acreditam que tudo não passa de uma fase. Muitos chegam a acusar a 
mãe de que ela estaria “adoecendo” a criança e de que tudo passará ao 
seu tempo.

Os amigos se afastam, as oportunidades de trabalho se estreitam 
e os parentes vão embora. Assumir tudo sozinha não é tarefa fácil. O 

casamento, o círculo de amizades, o trabalho e a vida pessoal podem fi-
car muito abalados. Como se não bastasse toda a culpa que a mãe tende 
a carregar por si só, pensando sempre: “Onde eu errei?”, ou “O que eu 
deveria ter feito?”, os parentes, os vizinhos e as pessoas ao redor muitas 
vezes acabam usando de seus próprios preconceitos e julgamentos para 
fazer ainda mais cobranças à mãe. 

O mito presente em nossa sociedade de que a sanidade mental e 
emocional dos filhos depende única e exclusivamente da figura materna 
contribui de forma injusta e desproporcional com o aumento do sofri-
mento da mãe. Além do pouco apoio e de uma rede social muitas vezes 
fragilizada, a mãe acaba entrando em um sofrimento ainda maior do que 
o esperado, vendo-se sozinha e desamparada.

Apesar de passarem por inúmeros serviços terapêuticos para as 
crianças, muitos profissionais e métodos não são capazes de acolher 
a angústia e o sofrimento das mães, contribuindo para a invisibilidade 
de suas amarguras. Preocupadas em oferecer o máximo de recursos e 
oportunidades aos filhos, muitas mães ainda acabam negligenciando 
seu próprio sofrimento em virtude da falsa premissa de que “Primeiro 
vou cuidar do meu filho, depois de mim”.

É comum que, ao vivenciar o impacto do diagnóstico, as mães 
passem a ter dificuldades em visualizar um futuro para o filho e para 
si mesma. Onde antes havia muita esperança e muita aposta em um 
futuro cheio de realizações, tudo passa a ficar escuro e o medo da eterna 
dependência se sobrepõe a qualquer expectativa.

Comparar o filho com outras crianças, concorrendo com suas 
habilidades e aquisições, pode parecer quase inevitável. Além de en-
ganosas, essas comparações podem gerar um profundo sentimento de 
menos valia e uma grande ferida na invenção de um futuro que ainda 
não chegou. Vemos claramente como os filhos tendem a se transformar 
em prioridade absoluta, sobrepondo-se aos seus próprios desejos e pro-
jetos de vida.

Por estarem sozinhas, não conseguem conciliar sua vida pessoal 
com as necessidades dos filhos, gerando um círculo de sofrimento e 
dependência, com prejuízos importantes a longo prazo. É comum ver-
mos mães que não têm mais contato com os antigos amigos, que não 
conseguem tirar um tempo para si e que até mesmo esqueceram de seus 
prazeres e projetos antigos.

A sobrecarga de todas as necessidades da criança em uma única 
figura materna pode causar danos de grande impacto à subjetividade 
da mãe. Em muitos casos, vemos surgir sentimentos de tristeza, deses-
perança, medo, desistência e até mesmo sintomas mais graves como 
humor deprimido, irritabilidade persistente, ansiedade e crises de pâni-
co. Tais sintomas são facilmente silenciados e negligenciados por uma 
sociedade que cobra muito, mas não oferece o suporte necessário para 
as mães em sofrimento.

Assim sendo, escolhemos a data de 02 de Abril para ser come-
morado o Dia Estadual da Mãe do Autista, devido nesta data ter sido 
criada e celebrada anualmente pela Organização das Nações Unidas, 
para conscientização acerca de tão importante questão.

Pela relevância do exposto, é que solicito dos meus nobres pares 
a aprovação desta tão significativa proposição.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão em 16/05/2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025 /2022

Concede a Medalha de Mérito Le-
gislativo Sargento Sá, ao Coronel da Polí-
cia Militar do Maranhão, Wallace Gleydi-
son Amorim de Sousa. 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo Sargen-
to Sá, ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, Wallace Gleydison 
Amorim de Sousa. 

Art. 2º - Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de 
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sua publicação.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 DE 
MAIO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado Es-
tadual – PSB

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 

dispõe, em seu artigo 139, “j”, que a Medalha de Mérito Legislativo 
Sargento Sá, será concedida para agentes públicos que prestaram re-
levante serviço na área de Segurança Pública no Estado do Maranhão.

No presente caso, o Coronel da Polícia Militar do Maranhão, 
Wallace Gleydison Amorim de Sousa, possui graduação em Direito 
e em Segurança Pública, com especialização em Segurança Pública e 
Gestão de Polícia Ostensiva, além de diversas outras capacitações vol-
tadas para a área da segurança pública.    

O homenageado no presente, presta relevantes serviços a segu-
rança pública do Estado Maranhão a mais de 20 (vinte) anos, contri-
buindo para melhora dos índices de segunda estadual.

Como se observa, a trajetória do Coronel da Polícia Militar do 
Maranhão, Wallace Gleydison Amorim de Sousa, o faz merecedor da 
Medalha de Mérito Legislativo Sargento Sá, por contribuir de forma 
significativa para o desenvolvimento da segurança pública Maranhense.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 DE 
MAIO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado Es-
tadual – PSB

REQUERIMENTO 129 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que, após ouvido 
o Plenário, seja encaminhado convite à SECRETÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, SR. SÍLVIO 
LEITE, para comparecer ao plenarinho desta Casa em data e hora a 
ser definida do presente ano, para tratar sobre o déficit do efetivo dos 
policiais militares em todo o Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2022. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 134 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar 
Nº 007/2022, de autoria da Defensoria Pública.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 17 DE MAIO DE 2022. 
- César Pires - Deputado Estadual - Ricardo Rios - Deputado Es-
tadual 

INDICAÇÃO Nº 3499/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton Tei-
xeira Neves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3500/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
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tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3501/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3502/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3503/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMA-
RELO referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3504/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3505/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3506/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3507/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3508/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora 
Maria Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3509/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-

relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3510/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO refe-
rente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3511/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
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pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3512/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimun-
do Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3513/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 

vidas” e teve início no dia 01/05. 
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 

se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3514/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3515/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
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de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3516/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3517/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à seguran-
ça no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3518/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO 
AMARELO referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3519/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO 
AMARELO referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3520/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMA-
RELO referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3521/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubira-
jara Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3522/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton Belo, 
Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
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relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3523/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3524/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à seguran-
ça no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 

pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3525/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3526/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Francis-
co Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
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vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3527/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3528/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 

de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3529/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3530/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3531/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3532/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à seguran-
ça no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3533/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3534/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3535/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-

relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3536/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3537/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor Be-
nedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
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pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3538/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3539/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à seguran-
ça no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 

vidas” e teve início no dia 01/05. 
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 

se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3540/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3541/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
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de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3542/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3543/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3544/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Ale-
xssandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3545/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no 
trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3546/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3547/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3548/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
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relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3549/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3550/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMA-
RELO referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 

pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3551/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3552/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
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vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3553/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3554/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 

de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3555/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a adoção 
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO 
AMARELO referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3556/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3557/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3558 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor 
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), 
o Cel. Silvio Leite, solicitando-lhes que seja criada uma Companhia 
Independente de motopatrulhamento no município de Timon/MA.

O serviço de motopatrulhamento garante inúmeras vantagens na 
execução dos serviços de segurança oferecidos à população, especial-
mente pela agilidade no deslocamento. Garantindo assim, maior quali-
dade e fortalecimento da segurança pública na referida região.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 12 de maio de 2022. - RAFAEL LEITOA - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3559 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Exce-
lentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício 
Bandeira, Solicitando a Recuperação da MA 014 de Miranda até o 
povoado Três Marias, a estrada encontra-se atualmente com muitos 
buracos, prejudicando milhares de motoristas que a utilizam diariamen-
te. A Recuperação emergencial é muito importante para a região e é 
ideal aproveitar o período de estiagem que se inicia no próximo mês de 
junho para promover esta demanda.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 12 de maio de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3560 / 2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município 
de São Luís /MA, no Bairro da Liberdade dia 28 do no mês de maio de 
2022 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 12 de maio de 2022. - Jota Pinto - 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 3561 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Exce-
lentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício 
Bandeira, Solicitando a Pavimentação da Estrada do Santana entre 
São José de Ribamar e São Luís/MA, sabendo-se que todo período de 
chuvas, as famílias das cerca de 12(doze) comunidades que abrangem 
os municípios de São José de Ribamar e São Luís perdem o pouco que 
já tem, crianças ficam impossibilitadas de ir à escola, e além disso os 
moradores dessa região andam por cerca de 7 km para poder se loco-
moverem, pois os quase 15 mil moradores dessa região também não 
possuem acesso ao transporte coletivo circulando nos bairros.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 12 de maio de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3562 / 2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
São José de Ribamar /MA, na Vila Flamingo dia 31 do no mês de maio 
de 2022 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 12 de maio de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3563 / 2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
São José de Ribamar /MA, no Bairro Parque Jair no dia 02 do no mês de 
junho de 2022 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-

lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 12 de maio de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3564/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3565/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
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63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3566/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria 
Domingas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO 
referente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3567/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-

tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3568/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3569/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
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ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3570/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3571/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3572/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3573/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO re-
ferente à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3574/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3575/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no 
trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3576 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, CARLOS BRANDÃO e AO  SECRETÁRIO DE PLA-
NEJAMENTO E ORÇAMENTO,  LUÍS FERNANDO, requerendo 
que efetuem a NOMEAÇÃO DOS APROVADOS DO QUADRO DE 
OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO DO ÚLTIMO CONCURSO DA PMMA

O setor de saúde da Polícia Militar engloba as seguintes divisões: 
Médica, Odontológica, Veterinária e CAPS (Centro de Assistência e 
Promoção Social), abrangendo as áreas de Assistência Social, Psiquia-
tria, Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia, e, que realiza prestações 
de assistência e acompanhamento psicossocial aos policiais militares e 
seus dependentes.

 Atualmente, o cadastro de reserva do quadro de soldados da Po-
lícia Militar do concurso conta com 1400 formados, enquanto o número 
de formados do cadastro de reserva do quadro de Oficiais da Saúde 
corresponde a apenas 33 formados aguardando nomeação. Ressalta-se 
que dos nomeados em 2018 já houve promoção, abrindo vaga para o 
quadro de 1º Tenente QOS, além da existência de oficiais entrando para 
a reserva remunerada, possibilitando assim a convocação dos 33 for-
mados sem a necessidade da criação de novos cargos, uma vez que 
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os mesmos já existem.

Insta salientar que há também a grande necessidade da amplia-
ção do quadro da saúde da PM – MA para atendimento dos policiais 
militares e seus dependentes, número que ultrapassa 30mil pessoas, de 
forma a alcançar o maior número de atendimento e assim proporcionar 
eficiência no desempenho dos trabalhos oferecidos a sociedade mara-
nhense como um todo, razão pela qual se justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de maio de 
2022. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3577 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR CARLOS BRANDÃO, E AO SR. APARÍCIO BANDEIRA 
FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,  
solicitando que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO 
ASFALTICA DA RODOVIA MA 342 NO TRECHO QUE LIGA 
A CIDADE DE IGARAPÉ DO MEIO A MONÇÃO, no Estado do 
Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 342 no trecho que liga 
a cidade de Igarapé do Meio ao município de Monção. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região presente 
solicitação é oriunda da solicitação dos moradores que estão cansados 
de viver no abandono a rodovia MA 342 apresenta inúmeros buracos 
dificultando o acesso da população.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3578/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR CARLOS BRANDÃO, E AO SR. APARÍCIO BANDEIRA 
FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,  
solicitando que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO AS-
FALTICA DA RODOVIA MA 320 NO TRECHO QUE LIGA A 
CIDADE DE SANTO AMARO AO MUNICIPIO DE PRIMEIRA 
CRUZ, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 320 no trecho que liga 
a cidade de Santo Amaro ao Município de Primeira Cruz. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região presente 
solicitação é oriunda da solicitação dos moradores que estão cansados 
de viver no abandono a rodovia MA 320 apresenta inúmeros buracos 
dificultando o acesso da população.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3579 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR CARLOS BRANDÃO, E AO SR. APARÍCIO BANDEIRA 
FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,  
solicitando que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO 
ASFALTICA DA RODOVIA MA 315 NO TRECHO QUE LIGA 
A CIDADE DE BARRERINHAS AO MUNICIPIO DE PAULINO  
NEVES, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 315 no trecho que liga 
a cidade de Barreirinhas ao município de Paulino Neves.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região presente 
solicitação é oriunda da solicitação dos moradores que estão cansados 
de viver no abandono a rodovia MA 315 apresenta inúmeros buracos 
dificultando o acesso da população.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3580 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR CARLOS BRANDÃO, E AO SR. APARÍCIO BANDEIRA 
FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,  
solicitando que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO AS-
FALTICA DA RODOVIA MA 122 NO TRECHO QUE LIGA A 
CIDADE DE IMPERATRIZ AO MUNICIPIO DAVINOPOLIS, no 
Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 122 no trecho que liga 
a cidade de Imperatriz ao município de Davinopolis.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região presente 
solicitação é oriunda da solicitação dos moradores que estão cansados 
de viver no abandono a rodovia MA 122 apresenta inúmeros buracos 
dificultando o acesso da população.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3581 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR CARLOS BRANDÃO, E AO SR. APARÍCIO BANDEIRA 
FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,  
solicitando que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO AS-
FALTICA DA RODOVIA MA 026 NO TRECHO QUE LIGA A CI-
DADE DE CODÓ A TIMBIRAS, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 026 no trecho que liga 
a cidade de Codó ao município de Timbiras. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região presente 
solicitação é oriunda da solicitação dos moradores que estão cansados 
de viver no abandono a rodovia MA 026 apresenta inúmeros buracos 
dificultando o acesso da população.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WENDEL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Com a palavra o Deputado Wendell Lages, cinco minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do 
orador) – Deputados, internautas que nos acompanham pela internet, 
pela TV Assembleia, bom dia. Venho a essa tribuna para registrar, para 
falar a respeito de um evento importante de uma grande reunião que 
participei, no último sábado, na cidade de Bacabal, ao lado do jovem 
e grande líder político Expedito Júnior. Na oportunidade nos reunimos 
com diversos amigos e lideranças políticas, lideranças comunitárias da 
cidade, onde reafirmamos a nossa parceria e, ao mesmo tempo, reafir-
mamos o nosso compromisso com o município. E aqui eu quero usar 
essa tribuna para agradecer ao Expedito, à família e aos amigos que nós 
conhecemos e vamos construir mais ainda daqui para frente os laços 
de amizade e de fraternidade que iremos fortalecer naquela cidade. E 
também, ao mesmo tempo, eu quero registrar a nossa parceria me co-
locando à disposição do município, porque hoje o município tem mais 
um braço e mais um amigo para poder contar, para poder trabalhar e le-
var melhorias para aquela população. Mais projetos, benefícios que nós 
iremos trabalhar aqui nesta casa como deputado estadual para ajudar o 
município de Bacabal, colocando nossas emendas parlamentares à dis-
posição daquele município e poder ajudar o povo bacabalense. Então, 
Senhor Presidente, eu quero, de coração, agradecer ao Expedito Júnior 
por ter me recebido, pela acolhida e, ao mesmo tempo, estender esses 
agradecimentos a sua família, aos seus amigos, aos seus apoiadores que 
acreditam também no trabalho do Expedito Júnior, que é pré-candidato 
a deputado federal e já ajudou bastante esta cidade. Ajudou Bacabal em 
outros momentos, em outras oportunidades, inclusive quando foi Se-
cretário de Estado, levando muitos benefícios para a cidade de Bacabal. 
Muito obrigado. Iremos retornar àquela cidade trabalhando mais, cami-
nhando, conversando com a classe política e com as pessoas e colocan-
do o nosso trabalho à disposição daquela cidade, daquela população. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputada Mical Damasceno, cinco minutos sem apartes. 
A Deputada Mical Damasceno está ausente. Em decorrência disso, cha-
mamos o 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, nosso mais cordial bom dia, 
que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre 
o estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor Presidente, a 
nossa pauta, desde o início do mandato, é a luta pela segurança pública 
da população, a luta pela segurança pública de qualidade, para que as 
pessoas possam realmente ter o seu direito de ir e vir. Aumentou a cri-
minalidade no estado do Maranhão, nós temos um baixo efeito, faltam 
policiais, falta armamento, faltam viaturas, e é por isso que foi lido 
hoje pela Mesa Diretora o nosso requerimento, e nós coletamos duas 
assinaturas convidando o Secretário de Segurança Pública do Estado 
do Maranhão para que venha à Assembleia Legislativa prestar escla-
recimentos sobre a situação em que se encontra a segurança pública 
com o aumento da criminalidade, o baixo efetivo e a possibilidade de 
nomeação de mais aprovados na Polícia Militar. Então, o convite que 
nós fazemos ao Secretário de Segurança Pública é para que venha à 
Assembleia Legislativa explicar o aumento da criminalidade no estado 
do Maranhão e também explicar a situação do baixo efetivo e quais as 
ações para aumentar o efetivo e a nomeação já, urgente de mais po-
liciais militares e civis, além dos sub judice e também dos remanes-
centes. Nossa luta permanente pela nomeação de todos os aprovados 
na Polícia Militar e na Polícia Civil. Senhor Presidente, algo que tem 
incomodado muito os maranhenses, nos últimos dias, principalmente os 
baixadeiros, é a situação caótica em que se encontra o transporte aqua-
viário do estado do Maranhão. Já estamos tomando algumas medidas, 
algumas ações para apresentar soluções para o problema do transpor-
te aquaviário, o transporte de ferryboat. Nós já havíamos denunciado 
que somente três ferryboats estavam funcionando e, na última semana, 
mais um ferry parou, portanto, só temos dois funcionando. Na manhã 
de hoje, o caos se instalou ainda mais. Fizeram manifestação, popu-
lação, caminhoneiros, vanzeiros fizeram a manifestação do outro lado 
no Cujupe, na travessia para São Luís, e hoje foi chamada a Polícia 
Militar, a MOB, o governo do Estado para resolver, para solucionar? 
Não, para obstruir a via. Enquanto isso, a população ficou sem o acesso. 
Portanto, mais uma vez, trazemos à tribuna da Assembleia Legislati-
va a insatisfação da população que não aguenta mais essa humilhação. 
Ontem, uma profissional de saúde, uma enfermeira que mora e trabalha 
na Baixada, fazendo deslocamento para São Luís, fez uma denúncia 
gravíssima acerca da constatação dessa humilhação em quatro. Ela fez 
filmagem da constatação dessa humilhação em quatro partes, a chegada, 
a procura de alguém da MOB. A MOB estava fechada. Não tem nin-
guém para prestar esclarecimentos. Ela com dez, doze passagens com-
pradas antecipadamente não podendo embarcar. Não tem informação 
nenhuma. Lá dizem: “Já tem informação que não vai ter passagem.” 
Ninguém foi informado. Madrugando na fila, permanecendo na fila a 
manhã toda sem ser atendido e tendo que voltar por fora com as estradas 
intrafegáveis para poder chegar a São Luís. Um verdadeiro absurdo, 
descaso, irresponsabilidade. E mais ainda: nós fomos o único deputado 
na Assembleia Legislativa que, desde o começo, denunciou, brigou. E 
nós denunciamos a licitação fraudulenta que se instalou com a MOB e 
o ex-diretor da MOB mentiroso. Nós denunciamos várias vezes aqui e 
ele disse que estaria tudo pronto até fevereiro. E ele foi para a TV Mi-
rante conceder entrevista. Era até março, abril, já estamos em maio e o 
sistema agravou, o sistema piorou. Esse cidadão da MOB, o ex-diretor, 
é o mesmo que mentiu dizendo que ia ter BRT. Num programa de rádio, 
fizeram um confronto. Ligaram para mim e para o diretor da MOB. O 
diretor da MOB disse: “O Deputado Wellington está desinformado. Vai 
sair o BRT. Vai ter o BRT.” E ele saiu. O diretor Daniel foi quem saiu. 
Mentiu dizendo que ia ter BRT, que o BRT ia sair. Ele quem saiu da 
MOB. Mentiu igual o chefe dele, igual Flávio Dino, que mente que dá 
bom-dia a jumento, e não resolveram nada. E agora a situação caótica 
do ferry. Já estamos, inclusive, coletando assinaturas para a CPI. Ama-
nhã, orgulhosamente, vamos participar de um programa de TV filiada à 
Rede Globo, na TV Mirante, que tem dado toda cobertura. Parabenizar 
a TV Mirante e todos os seus telejornais que têm dado cobertura, uma 
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atenção ao problema, buscando justamente no Governo do Estado solu-
ção para o problema e continua...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Mais um minuto. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Obri-
gado, Senhor Presidente. E, concluindo, a luta permanente para solu-
ção. Não só o questionamento, não só fiscalizar. Nós temos fiscalizado, 
temos cobrado, temo denunciado, mas não só cobrar, fiscalizar e denun-
ciar; apresentar solução para os problemas. O Governo do Estado preci-
sa injetar dinheiro urgente. Assim como o Governo do Estado gastou 12 
milhões de reais com a contratação, o aluguel de aeronaves, assim como 
o Governo do Estado gastou 340 milhões com propaganda ao longo dos 
últimos 7 anos, precisa destinar recursos para solucionar o problema do 
transporte de ferry no Estado do Maranhão. O Governo do Estado pre-
cisa respeitar a população da Baixada maranhense. População da Baixa-
da, Bequimão, Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, continuem contando 
com o Deputado Wellington. A Baixada maranhense tem um deputado 
que luta pelas melhorias. Estamos na luta para melhorar o serviço de 
ferry-boat no Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, aos que 
nos acompanham pelos meios digitais da Assembleia Legislativa. Se-
nhor Presidente, venho tratar de um assunto que tem incomodado bas-
tante gente, sobretudo da nossa Baixada Maranhense. Deputado Hélio, 
V. Ex.ª que é usuário do sistema de ferryboat do nosso estado, eu já o 
encontrei algumas vezes no ferryboat inclusive. A gente tem visto o 
caos que está acontecendo nesse sistema de transporte, mas é o caos 
mesmo. Nunca foi um sistema bom e agora está um sistema péssimo. O 
Estado tomou a decisão, Deputada Mical, mais errada que poderia ter 
tomado, Deputado Carlinhos. O Estado, quando foi intervir na licitação 
que o próprio fez, de um sistema que não estava funcionando, tomou 
conta do serviço para fazer funcionar. Agora, pasmem os senhores: o 
Estado, a máquina pública, que infelizmente isso é um problema do 
País que não consegue tocar direito a saúde, a educação e vai tocar 
ferryboat? O seu dever era de apenas fiscalizar e fazer acontecer o con-
trato que foi feito junto ao Estado. Resultado: fizeram uma intervenção 
em uma empresa que tinha três ferryboats funcionando, mas, depois 
que foi para a mão do Estado, já colocou tudo no prego, ontem foi 
o último. A Serviporto hoje não tem um ferryboat funcionado. Dian-
te disso, a população se revoltou e foi fechar na Ponta da Madeira e 
fechou também aqui no Cujupe. É necessário que se dê uma resposta. 
Eu estou iniciando, apresentando um ofício, aqui na Assembleia, um 
requerimento, fazendo um convite, não é convocação, não é CPI, mas 
esta Casa precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa dizer 
para a população do estado o que, de fato, está acontecendo, porque, por 
enquanto, fica só a conversa, a gente não tem um diagnóstico preciso. 
Então, nós estamos aqui fazendo um convite para que o Plenário possa 
aprovar, para o presidente da MOB, está sendo encaminhado também 
para o Secretário de Infraestrutura ao qual a MOB é subordinada, aos 
donos das empresas que prestam serviço, às cooperativas, ao Ministério 
Público, para que possam vir aqui, e a gente possa fazer a nossa função, 
parlar, dialogar, para que a gente possa juntos encontrar uma solução. 
Eu acho que a Assembleia, eu acredito que a Assembleia não pode ficar 
omissa a este debate. Eu parto do princípio de que a gente deve co-
meçar com o diálogo, com o convite. Caso isso não seja respeitado, a 
gente pode passar para uma convocação e, posteriormente, para a uma 
CPI, mas uma resposta a Assembleia do Maranhão precisa dar àquelas 
pessoas que já não tinham serviço adequado e agora não têm serviço 
nenhum. Portanto, apresento à Mesa Diretora para que seja publicado e 
votado, em seguida, pelo Plenário desta Casa fazendo o convite a essas 
autoridades e às empresas que temos aqui. Muito obrigado, Presidente.

O SEHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Dr. Yglésio Moysés, cinco minutos, sem apar-
tes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos. Bom dia a todas. Logo pela manhã, nós tivemos 
notícias do agravamento dessa situação do ferry. Um problema que já 
vem há bastante tempo se intensificando. É óbvio que da mesma forma 
que existe um sistema de desmonte do sistema de transporte do municí-
pio, por exemplo, sistema de ônibus, a gente vem acompanhando esses 
problemas de maneira rotineira. E isso não é apenas de agora. Isso é 
uma situação que foi encaminhada desde o Governo do Tadeu, passou 
por Castelo, foi passando por Edivaldo oito anos. Não resolveu absolu-
tamente nada. O Braide chegou com uma promessa de moralização do 
sistema. Não foi feito. Da mesma forma aconteceu com o ferry-boat. 
A situação do ferry é um problema muito antigo. Isso já foi herdado 
também de governos anteriores. Não foi resolvido no período que o Go-
vernador Flávio Dino passou. Na verdade, houve, inclusive, em alguns 
momentos, um acirramento do problema. E, hoje, a gente tem a eclosão 
do problema por completo. Claro que para o Governador Brandão, que 
está no curso do caminho, buscando uma solução, não é fácil. Está no 
Governo há menos de 60 dias, pegando um problema que é um proble-
ma crônico. O que a gente conseguiu apurar hoje em termos de provi-
dências? A MOB teve um problema em relação ao ferry na cidade de 
Araioses. Esse ferry teve um problema no motor. O motor bateu. A peça 
foi levada hoje para a retífica. Deve ser entregue até amanhã. O ferry 
da ServiPorto deve retomar o funcionamento até amanhã. A expectativa 
é essa, que o ferry em Araioses volte a funcionar. Os dois ferries da 
Internacional Marítima estão em funcionamento e há uma previsão, nos 
próximos dias, para um terceiro ferry da Internacional também. Estão 
tentando em caráter emergencial. E aí está havendo uma discussão com 
o Ministério Público, tendo em vista que houve um documento, uma 
recomendação do Ministério Público para que não fosse feito contrato 
para uma terceira empresa de Belém, que não foi um a das empresas que 
foram participantes do certame. E eu considero que a medida do Minis-
tério Público é correta, de um ferry novo que está aguardando algumas 
certificações e que, no período de 7 a 10 dias também, devem ser dispo-
nibilizado. Eu aproveito para subir à tribuna para me solidarizar com os 
usuários do transporte público aquaviário do ferry. Na semana passada, 
tive a oportunidade de fazer uma viagem a Alcântara em uma lancha, 
que é um verdadeiro absurdo de tão ruim que é qualidade do serviço 
de transporte, a insegurança. A lancha, quando a maré está baixa, para 
literalmente. A lancha, quando a gente passa, encalha, quando a gente 
atravessa logo no começo da travessia. Nosso amigo aqui assessor, que 
está filmando, inclusive, passou mal, teve uma indisposição por conta 
deste problema todo. E aí o que acontece? A qualidade do sistema de 
transporte para o usuário que faz essa travessia é muito ruim. Precisa 
haver uma certificação da MOB em caráter emergencial, de maneira 
muito correta cobrar destas empresas mesmo que fazem a travessia para 
uma melhor qualidade ao usuário. Eu trabalhei na Baixada, em Pinhei-
ro, operando três anos. Peguei várias vezes dezenas de vezes aquele 
ferry-boat. É um serviço em que a gente é maltratado. É um serviço que 
não tem um nível de conforto. Não tem ambiência, não tem, muitas ve-
zes, higiene. Então, assim, é um serviço completamente desestruturado. 
E precisa caminhar, de fato, para uma desestruturação. Não adianta su-
bir, aqui, neste momento e jogar gasolina na discussão. A gente precisa 
de fato tomar essas providências, que são providencias emergenciais. Já 
estão sendo feito esforços neste sentido. Tem todo um problema rela-
cionado ao corpo de legislação em relação a concessões públicas, mas 
não basta apenas o governo fazer uma intervenção na empresa, tem uma 
série de limitações de ordem legal que o Ministério Público também, 
de certa forma, na garantia da legalidade dos procedimentos. As coisas 
não acontecem, algumas vezes, na velocidade que a gente gostaria, mas 
a gente sabe que a intenção do Ministério Público é a melhor possível, 
que é garantir segurança ao usuário neste momento. Então, a gente volta 
a se solidarizar com as pessoas. Acredito que, no período de 15 dias, na 
verdade são cinco ferryboats em operação, portanto, nesse período, vai 
ser um verdadeiro sofrimento mesmo, mas nós estamos tentando fazer 
o melhor. As notícias, apesar de não serem notícias que animam, neste 
momento, é o que a gente tem. Vamos continuar trabalhando para que 
o usuário do ferryboat tenha uma melhor experiência e que os direitos 
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das pessoas sejam garantidos nessas travessias que são tão custosas. 
Um carro hoje, para atravessar para a Baixada Maranhense, paga caro. 
Uma pessoa, para fazer um tratamento de saúde, numa passagem de 
ônibus, paga R$ 70 para vir de Pinheiro para cá. É muito caro. Há três 
anos, quatro, isso era R$ 20, R$ 25. Então, o usuário está sofrendo, e a 
gente está com ele. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Antônio Pereira, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas deputados e deputadas 
presentes à Mesa, Deputado Rildo Amaral, Deputado Neto Evangelista. 
Deputado Neto, assisti hoje, ouvi e vi a sua entrevista na TV Mirante. 
Parabéns. Deputados aqui presentes em plenário, imprensa, galeria, so-
ciedade maranhense, eu ocupo esta tribuna para falar de dois momentos 
que tivemos. Um em Amarante, onde toda a comitiva do Governador 
Carlos Brandão e do Secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, 
que é da Região Tocantina. Também a presença do Rildo, do Marco Au-
rélio, do Antonio Pereira, do Deputado federal Márcio Jerry, além de ou-
tras lideranças da região, vereadores, prefeitos, um palanque realmente 
plural e representativo do povo daquela região. Lançamos um hospital, 
cuja luta tivemos a honra de capitanear, durante tanto tempo, eu poderia 
dizer anos, culminando com o compromisso com o Governador Flávio 
Dino que autorizou a Secid, o Marcio Jerry, então secretário na época. 
Foi feito o projeto, foi feita a licitação, o contrato, a homologação, a 
adjudicação, enfim, e hoje foi lançada, a obra foi iniciada pelo Gover-
nador Brandão. Muito obrigado, Governador Brandão. Muito obrigado, 
Ex-governador Flávio Dino. Muito obrigado, Marcio Jerry. Todos nós, 
políticos daquela região, somos responsáveis, estamos de parabéns to-
dos nós por aquele hospital tão necessário ao povo de Amarante. Em 
Estreito, outras obras também lançamos. O Governador Brandao lançou 
outro compromisso do Governador Flavio Dino: a estrada que todos nós 
estamos envolvidos nisso, a estrada que liga, asfaltados, os dois maiores 
povoados da cidade, que é o Mundo Novo ao Grotão. Os dois maiores 
povoados de Amarante são ligados por uma estrada de uma qualidade 
inadequada. E o Governador fez o compromisso com o Prefeito, o Go-
vernador Flávio, o ex-governador Flávio Dino fez o compromisso com 
o Prefeito de iniciar essa obra ainda em março. Mas agora o Governa-
dor Brandão mandou que se iniciasse já que o projeto está pronto, está 
tramitando, já existe contrato para que se iniciasse imediatamente essa 
obra ali, do Mundo Novo ao Grotão, da estrada asfaltada ligando esses 
dois povoados. Serão os dois primeiros povoados ligados por asfalto, 
porque temos dois outros povoados ligados, mas pela MA, por asfalto. 
Em paralelo, serão os dois povoados que serão ligados ali. Em Estreito 
estivemos lá juntos com o Governador Brandão. E eu quero chamar a 
atenção, Senhor Presidente. Estreito completou, na última quinta-feira, 
40 anos de emancipação política administrativa. Uma cidade jovem, re-
dundante, muito jovem. E nesses 40 anos, uma das cidades que mais se 
desenvolveu, que mais cresceu no Maranhão, no interior do Maranhão. 
Estreito, hoje, é uma grande cidade, uma cidade bem cuidada e que já 
há algum tempo tem sido bem cuidada. E nós ali estivemos com o Go-
vernador, no aniversário de 40 anos de Estreito. E o Governador Carlos 
Brandão levou os presentes, no plural, “os presentes”. Lá, Deputados 
aqui presentes, indicou várias obras para aquela cidade, entre elas, o 
restaurante popular, muitos quilômetros de asfaltos para aquela cidade, 
inclusive incluindo parte da zona rural, 5km da zona rural, 10 km para 
zona urbana, e também o bloqueteamento do bairro da Areia. Inclusive 
parte desse bloqueteamento a mão de obra será custeada com emenda 
de R$ 500.000,00 que coloquei para que isso pudesse ser realizado. 
Mas, como eu disse, o povo de Estreito está de parabéns, porque fez 
aniversário e quem ganhou o presente foi exatamente a cidade, trazendo 
mais desenvolvimento, mais estruturação física para aquela cidade. Eu 
quero aqui parabenizar não só o Prefeito Léo Cunha, ex-deputado desta 
Casa que participou aqui durante alguns mandatos como deputado esta-
dual, mas também a Câmara de Vereadores, que tem dado ali um gran-
de avanço no trabalho daquela cidade. Dizer que o ex-deputado Léo 
Cunha, hoje, Prefeito de Estreito, enquanto deputado já fazia, Senhor 
Presidente, um grande trabalho por aquela cidade. Ajudou muito nas 

administrações anteriores e não só na administração anterior, mas, en-
quanto deputado, colocou muitas emendas, muitos recursos e, com isso, 
consolidou o seu nome naquela cidade como político atuante e respei-
tado pela população. E é tanto que chegou a ser, hoje, a maior incontes-
te liderança daquela cidade, como prefeito daquela cidade, prefeito de 
Estreito. E, como prefeito, tem feito um grande trabalho que já começa 
a ser reconhecido não só pelo povo de Estreito, mas pelo Maranhão e, 
até em Brasília, o seu nome já chega como grande gestor que é, que tem 
conseguido levar grandes obras pelas suas amizades, pela suas ligações 
enquanto deputado, na época de deputado. Ele consegue levar essas 
obras ali estruturantes para a cidade de Estreito. Parabéns, Léo Cunha.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Um minuto concedido ao deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Quero cha-
mar a atenção dessa liderança inconteste, a maior liderança que Estreito 
já viu, Léo Cunha, o ex-deputado Léo Cunha, atual prefeito que tem 
uma característica que eu quero aqui frisar, que é exatamente não só 
fazer uma grande gestão, uma grande administração como vem fazendo 
e vai continuar fazendo, mas também a característica de ter suas portas 
abertas à população. Você chega à casa do Léo Cunha, o portão é aberto, 
comida farta na mesa para as pessoas, para a população, escutando a po-
pulação, os reclames da população, dos menores detalhes aos maiores 
problemas e buscando as soluções. Ele tem ao seu lado um presente de 
Deus, que é a sua esposa, a Secretária de Ação Social ali daquela cidade, 
a Amanda Cunha, que tem feito ali um grande trabalho junto às pessoas. 
É uma pessoa muito simples, muito humilde, reconhecida pelo povo de 
Estreito. Então, quero dizer que o trabalho que ela vem fazendo e ela 
como pessoa é um presente de Deus ao povo de Estreito. Espero que 
ela possa continuar fazendo esse grande trabalho junto a esse grande 
homem, a esse grande prefeito, que é o Prefeito Léo Cunha. Parabéns 
ao povo de Estreito e parabéns à cidade pelos 40 anos de emancipação 
política e administrativa. E que o povo e a cidade de Estreito continuem 
contando com o meu compromisso, com a minha responsabilidade com 
aquela cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Hélio Soares, do PL, cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente em exercício, Deputado César Pires, Depu-
tado Neto, meu amigo Rildo, prazer pela coordenação da Mesa, nosso 
amigo Bráulio, serventuários, nobres deputadas e senhores deputados. 
Quero aqui, neste momento, cumprimentar, por meio do Prefeito Léo 
Cunha e da Primeira-dama Amanda pelo aniversário daquela cidade, ci-
dade de Estreito, a quem eu também devo muito pelas minhas eleições. 
Em todas as eleições, também fui votado lá. Contribuímos bastante para 
que aquela cidade se desenvolvesse, chegasse onde está hoje adminis-
trada, Deputado Ciro, pelo Léo Cunha, que eu tenho orgulho de dizer 
que é filiado ao nosso partido, é do Partido Liberal, que por sinal tem 
contribuído para que essa administração atual tenha êxito como está 
tendo, como acabou de referenciar aqui o Deputado Antônio Pereira. 
Inclusive, eu quero aqui só adicionar que o nosso partido, o PL, Partido 
Liberal, tem contribuído com aquela cidade por meio do nosso patrono 
maior, Josimar de Maranhãozinho, que tem feito uma contribuição, tem 
dado uma contribuição extraordinária não só para Estreito, mas para vá-
rias regiões, como Carolina. Em Carolina, os feitos daquela cidade, De-
putado Antônio, tem sido também pela intervenção contributiva do PL. 
Carolina e Estreito são cidades de que pode se dar referências, como 
também Vila Nova dos Martírios, São Pedro da Água Branca e outras 
cidades. E nós até, às vezes, Deputada Detinha, pecamos, porque nós 
não fazemos esses registros. Às vezes um pingo d’agua a gente registra 
aqui, inclusive um inverno grande tem que ser registrado, como faço 
aqui agora, Deputado Vinícius, da ação do PL e dos prefeitos do PL 
em várias cidades do nosso estado. E eu faço aqui nesse registro duas 
referências que posso fazer aqui com essas duas cidades, sem falar nas 
outras inúmeras cidades do Sul do Maranhão. Aqui a nossa Baixada dis-
pensa comentários. Todo mundo sabe. Todos nós vivemos o dia-a-dia 
da política. Pode até alguém não falar para não querer enaltecer quem 
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quer que seja, mas quem merece tem que ser notabilizado, aqui tem que 
ser falado, tem que ser registrado por nós, que, aliás, é o nosso dever. 
Então eu parabenizo pelo aniversário o povo de Estreito em nome do 
nosso Prefeito Leo, em nome da nossa primeira dama Amanda e dos 
vereadores de uma maneira geral. Faço esse registro aqui em nome do 
nosso grupo, Deputada Detinha, Deputado Vinícius Louro, Deputado 
Josimar, enfim, o grupo que compõe a direção do PL e todos filiados. 
Mas eu aqui passo a mudar o assunto, senhoras e senhores deputados, 
me referenciar a uma síntese que o Deputado Yglésio fez e o nosso 
Deputado Neto Evangelista, o nosso Deputado Wellington do Curso. E 
eu não poderia, de maneira nenhuma, me furtar ou ficar quieto, calado, 
vendo, assistindo a banda passar como se nada estivesse acontecendo. 
Eles fizeram referências ao ferry-boat. Esse transporte tão importante 
para a Baixada maranhense. Há um tráfego ali, Deputado Wellington, 
Deputado Yglésio, Deputado Neto, de dois milhões de pessoas por mês 
trafegando nos ferry-boats. O Deputado Zé Inácio, que deve ter interes-
se, porque é bem perto de Bequimão, e todos nós que somos usuários. 
E não estamos falando só como parlamentar, mas como pessoas inte-
ressadas em resolver o caos que se instalou no ferry-boat. Posso fazer 
uma referência que o presidente atual da MOB não tem culpa nenhuma. 
Pegou o bonde andando e o que fizeram, Deputado Yglésio? Fizeram 
uma licitação anteriormente. E quando você participa de uma licitação, 
a empresa tem que estar preparada para aquilo que ela vai exercer, aqui-
lo que ela se propõe a desenvolver. Deixaram de credenciar empresas 
que não estavam credenciadas e não tinham a menor infraestrutura para 
exercer o certame se, assim, ganhasse, Deputado Ariston. Elas não têm 
nem ferry, Deputado Wellington. Então ganharam a licitação e o que 
ocorreu? As empresas maranhenses que estavam operando o sistema 
ficaram quietas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Um minuto para concluir.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – As empresas que 
ganharam não estão com a estrutura suficiente para desenvolverem esse 
trabalho. O que ocorreu? As empresas, Deputado Zé Inácio, que V. Ex.ª 
sabe muito bem disso, eu estou só fazendo o registro no seu nome, por-
que nós somos da Baixada, e isso aqui transcende qualquer vínculo par-
tidário de quem quer que seja, a quem quer que as pessoas pertençam 
partidariamente, transcende a esse interesse, temos que colocar aqui 
acima das cores partidárias o interesse público. Portanto, é o que faço 
aqui agora, no meu registro, neste momento, para dizer ao povo da Bai-
xada, a todos os usuários, incluindo-me também nesse contexto, para 
que nós possamos resolver não só o problema do transporte aquaviário, 
o problema dos ferryboats, mas também o transporte de São Luís. Esta 
Casa tem interesse e tem a obrigação de se envolver nesses problemas 
que afligem a nossa sociedade de um modo geral, pois isso transcende 
os interesses de cada um de nós, que cada um de nós queremos. Dei-
xarmos essas cores partidárias para defender no momento oportuno, no 
momento das nossas candidaturas. Então, é um assunto que quer muita 
atenção e responsabilidade de todos nós. Acho aqui que nós não somos 
contra ninguém, nós somos a favor de apurar os responsáveis por esse 
caos que causou o ferryboat do nosso estado. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Rildo Amaral, da Região Tocantina, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia, deputados e deputadas, ao estado 
do Maranhão, especialmente para a minha cidade de Imperatriz, que 
nos ouve e assiste neste momento, além de outras várias cidades, mas 
destaco a Região Tocantina, especialmente Imperatriz. Senhor Presi-
dente, venho também dar destaque que, na última semana, estivemos 
em Amarante, onde o Governador Brandão anunciou algumas obras, 
inclusive o hospital que não vai servir somente para o povo de Amaran-
te, mas vai servir também para o povo de Sítio Novo, vai servir também 
para o povo de Buritirana. Eu não poderia deixar, Senhor Presidente, 
Deputado César Pires, de dar ênfase à obra da estrada que liga o Mun-
do Novo ao Grotão, aquela estrada de quase quatro quilômetros que, 

inclusive, na hora de anunciar, o governador ressaltou a minha luta por 
essa estrada. Destacar que eu destinei, foi destaque dele também, eu 
destinei uma emenda de R$ 1,150 milhão para aquela estrada. Então, 
quando se faz uma estrada daquelas, honra-se a quem tem honra, e eu 
honrei o povo daquela cidade, destinando uma emenda que, logo, inclu-
sive, muito possivelmente, esse mês ainda, estará dando início às obras 
que ligam, por meio de asfalto, os dois maiores povoados do municí-
pio de Amarante. Esse povoado que já comemoram, inclusive, o dia 
da inauguração. Várias pessoas, quando terminou ali de anunciar, já 
me chamaram para ir desfrutar de um churrasco no dia da inauguração 
da obra. Senhor Presidente, que a situação de infraestrutura da cidade 
de Imperatriz é caótica, já é sabido por todos, mas essa semana virou 
motivo de piada até dos palhaços que estão, neste momento, Deputado 
Wellington do Curso, fazendo um espetáculo em Imperatriz. E, baseado 
nisso, nós estamos acompanhando e ressaltando a importância da im-
plantação de 70 km de camada asfáltica feita pelo Governador Carlos 
Brandão. Camada asfáltica que não é só tapa buraco, não. A Prefeitura 
não tem força e não consegue reagir às inúmeras necessidades estrutu-
rais da cidade e o Governador, alertado por mim e por outras lideranças 
da região, está colocando 70km de asfalto na cidade de Imperatriz. E 
aí pode se perguntar: “Rildo, por que tu não fizeste lá em Imperatriz?” 
Mas fiz. Lá no Bacuri, na Rua Rio Branco e na rua Projetada através 
de Emenda, coloquei asfalto com Emenda minha. Botei na Vilinha. Em 
todas as seis ruas atrás da Associação de Cabos e Soldados coloquei 
asfalto. Coloquei bloquete também na Vilinha, na rua 1. Estou botanto 
agora na rua 7, onde vai abranger a principal escola, o Frey Tadeu, e a 
principal creche ali de toda região do Parque Alvorada e Vilinha. Colo-
quei asfalto lá no Planalto, próximo à Polícia Federal. Coloquei também 
no Parque Independência. Coloquei asfalto em quatro ruas através de 
Emenda Parlamentar. Eu dou transparência para as minhas Emendas. 
Coloquei também na Vila Lobão e na Vila Redenção, ali botando na 
rua José de Alencar, na rua Belém e em outras ruas. Coloquei também 
no Jardim Tropical. Inclusive agora, já recebendo essa ajuda dos 70km 
do Governador Carlos Brandão, já vai receber o reforço e melhoria, 
porque não teve manutenção adequada da prefeitura e agora precisa ser 
feita. Mas queria destacar a excelência do trabalho e exigência do Go-
vernador desses 70km para Imperatriz ali já feita da Avenida Caiçara, 
em Imperatriz, que estava tendo um simples tapa buraco da Prefeitura 
e o Governador Brandão está botando a camada asfáltica. Um trabalho 
de excelência em toda a Avenida Caiçara. Assim também na Avenida 
Jacobi. Na Caiçara está botando agora. E também destacar que, ainda 
essa semana, a Avenida Bayma Júnior, que faz a ligação até no Centro 
da Universidade Federal do Maranhão. Uma luta dos estudantes, dos 
professores, da comunidade ali do bairro do Bom Jesus também, já 
estará recebendo o asfalto ali. A professora Janaina, professor Daniel, 
várias pessoas se manifestaram pedindo que dessem prioridade por 
conta das aulas que tem ali, da dificuldade dos alunos passarem, es-
pecialmente à noite, correndo o risco de assalto. Logo essa semana, 
estaremos recebendo asfalto. Destacar o trabalho e destacar também a 
transparência que dou às minhas emendas, porque, ao contrário do que 
tem no Congresso Nacional, as emendas secretas, as minhas precisam 
ser transparentes para o povo de Imperatriz e região saber onde estão 
sendo alocadas. Viva o trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Fábio Macedo por vídeo conferência, cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão do 
orador) - Bom dia. Um abraço a todos. Passando aqui, Presidente César 
Pires, para fazer um registro do evento que fizemos ontem, a inaugu-
ração da nossa sede do Podemos. Muito feliz de termos inaugurado 
esse novo espaço democrático para o Estado do Maranhão. Tivemos 
a presença dos nossos filiados, dos nossos pré-candidatos a deputados 
estaduais, dos nossos pré-candidatos a deputados federais, e o Podemos 
agora vive um novo momento aqui na política do Maranhão. O partido 
está forte, com uma chapa bem competitiva, tanto em nível de deputado 
estadual quanto em nível de deputado federal. Então, não poderia deixar 
de fazer esse registro de que o Podemos agora existe no Maranhão e é 
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um partido grande nacionalmente, mas que, infelizmente, o Podemos, 
aqui no Maranhão, como sempre costumo dizer, estava trancado em 
uma gaveta, mas o partido já ressurge forte. Portanto, com certeza, nes-
sas eleições que se aproximam, fará uma grande bancada, tanto estadual 
como federal. Eu me sinto muito orgulhoso de hoje presidir este novo 
momento que o Podemos está passando no Maranhão. Era só isso mes-
mo, Senhor Presidente. Muito obrigado, Deputado César Pires. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Obrigado. Feito o registro. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Projeto de lei em discussão e votação em segundo 
turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei 158/22, de autoria da Depu-
tada Helena Duailibe, que institui e inclui, no calendário de eventos do 
estado do Maranhão, o Dia Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Epilepsia. Em discussão. Em votação. Quem for a favor permane-
ça como esta. À sanção. Projeto de lei em discussão e votação em pri-
meiro turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei 588/21, de autoria do 
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre os cartórios divulgarem os casos 
de gratuidade dos serviços notariais, garantidos por lei no âmbito do 
estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor per-
maneça como está. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei nº 096/2022, 
de autoria do Deputado Wendel Lages (lê). Em discussão. Em votação. 
Quem for a favor permaneça como está. Não há requerimentos à delibe-
ração da Mesa e não há requerimentos à deliberação do Plenário. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados e de-
putadas, imprensa, funcionários da Casa. Viemos falar aqui sobre um 
tema de grande relevância e uma das minhas bandeiras que eu defendo: 
a família. A família é tão importante para nós, é uma instituição que foi 
criada por Deus, instituição divina que foi criada antes da igreja, antes 
do Estado, antes da Nação. Em 1993, foi determinado, em Assembleia 
Geral da UNU, que o dia 15 de maio, que foi domingo passado, seria 
dedicado às celebrações do Dia Internacional da Família. Precisamos 
saber algumas verdades sobre a família. Primeiro, a família é a mais 
antiga instituição da raça humana. Segundo, ela é a única instituição 
criada por Deus antes da entrada do pecado no mundo. Terceiro, a 
família é muralha moral e espiritual contra a degeneração social. 
Quarto, a família é a célula mater da sociedade, considerando que a 
vida social é algo fundamental à existência e sobrevivência dos seres 
humanos enquanto indivíduos. Então podemos dizer que na família é 
que se dá início ao processo de socialização, educação e formação para 
o mundo. Mas muitos querem negar essa realidade. O dia 15 de maio 
foi um dia de celebrar, mas também de refletirmos que a natureza da 
família está sob ataque. Os propósitos da família estão sob ataque. São 
indivíduos cheios de maldades, empresas investindo caro na descons-
trução familiar. São políticos que criam leis que ofendem a naturalidade 
da família. São sistemas educacionais que trazem, em seus textos ideo-
lógicos, ideologias contrárias ao propósito da família. Enfim, não po-
demos contar com tantos aliados assim em defesa da família. Vivemos 
em uma sociedade que é praticamente contra a família. Hoje o mundo 
sem Deus quer encucar a ideia de que a família é uma instituição falida 
e plenamente dispensável. Porém a família foi instituída por Deus para 
o crescimento saudável do indivíduo. Ela existe para que, se vivermos 
dentro dos padrões de Deus, seja tão importante para o crescimento 
quanto o alimento é. O texto em provérbio 22:6 diz assim: “Instrua a 
criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o 
passar dos anos não se desviará deles.” A Bíblia Sagrada é o livro da 
família. Deus sempre conservou a família. Podemos, então, afirmar que 
a Bíblia é o manual da família e do casamento. Celebremos, celebremos 

a família, celebremos a criação dos filhos no ambiente familiar, saudá-
veis, celebremos os valores cristãos da família. Essas eram as minhas 
palavras, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Inde-
pendente, MDB/ PV.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVENGELISTA (Pela Or-
dem) – Senhor Presidente, pela ordem. Só um comunicado, Presidente, 
que eu queria fazer a esta Casa e ao povo do Maranhão. Presidente, 
eu queira destacar que foi lançada, esta semana, a pré-candidatura a 
deputado federal do vereador Cássio Reis, da cidade de Coroatá, meu 
amigo correligionário político, vereador atuante daquela cidade, o qual 
faz dobradinha comigo, eu deputado estadual e ele deputado federal. Eu 
tenho certeza absoluta que a cidade de Coroatá vai reconhecê-lo e vai 
dar uma votação expressiva para aquele homem que já presta um servi-
ço magnífico como vereador daquela cidade. Portanto queria fazer esse 
destaque aqui, no Plenário da Assembleia Legislativa, de um deputado 
federal que concorrerá e tenho certeza absoluta que representará muito 
bem a cidade de Coroatá. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Bloco Parlamentar Independente, MDB/PV. Deputado 
Adriano, Dr. Roberto declina? Deputada Betel, por seis minutos.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhores deputados, se-
nhoras deputadas, TV Assembleia e todos que nos acompanham pelas 
plataformas digitais. A honra e a glória sejam sempre para o Senhor. 
Venho hoje a esta tribuna para expressar a minha alegria pela aprovação 
do PL 179/2022, que institui a Semana Estadual da Conscientização 
da Doença de Parkinson. Agradeço aos nobres deputados e deputadas 
pelo apoio ao projeto que é bastante significativo, pois tem o objeti-
vo de conscientizar e alertar as famílias a identificarem se algum de 
seus membros apresentam sintomas para realizar o diagnóstico, assim 
como apoiá-los no tratamento. A doença de Parkinson foi descoberta há 
mais de 200 anos, é a segunda patologia degenerativa mais frequente no 
mundo atrás apenas da doença de Alzheimer. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, cerca de 3% dos brasileiros acima de 64 anos são 
acometidos pela doença. Um dos primeiros sinais são os tremores nas 
extremidades das mãos. No entanto, a doença de Parkinson é mais do 
que tremores, é a dificuldade do portador de realizar tarefas simples, 
como andar com equilíbrio, falar, pentear os cabelos, escovar os dentes, 
dentre outras situações. O que me motivou a elaborar esse projeto foi 
a total ausência da dimensão da doença em nosso estado. O dia 11 de 
abril, que é o Dia Mundial da Conscientização da doença de Parkin-
son, passou em branco. Nesse sentido, é importante chamar atenção da 
sociedade para esse tema, pois precisamos proteger mais ainda nossos 
idosos, uma vez que é a população mais acometida por essa doença. 
Na Semana Estadual de Conscientização da doença de Parkinson, serão 
realizadas muitas atividades para ajudar as pessoas na identificação dos 
sinais da doença e realização de um diagnóstico precoce meio pelo qual 
portador de Parkinson poderá iniciar o tratamento adequado para convi-
ver melhor e com qualidade de vida. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão PSB, PCdoB, 
PT, por 23 minutos, líder, Deputado Marco Aurélio. Declina. Bloco Par-
lamentar Democrático PDT, PL, PSC, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Presidente Cé-
sar Pires, primeiramente, bom dia. Quero aqui lhe parabenizar nova-
mente por V. Ex.ª estar sentado nessa cadeira, que lhe cai muito bem. 
Para a gente é uma honra e eu gostaria de corroborar para que a gente 
não possa perder esse costume do Deputado Wellington do Curso, por-
que é o deputado que mais fala nesta tribuna. E, para a gente não perder 
esse costume, o PL vai liberar, o bloco, cinco minutos para ele e o res-
tante com o Deputado Vinícius Louro.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso por cinco minutos im-
prorrogáveis. Considerando que só são 17, os 12 minutos subsequentes 
ao Deputado Vinícius Louro, com o apoio do vice-líder Hélio Soares.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-

visão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senho-
ras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos acompa-
nham por meio da TV Assembleia, é com alegria que, nesse momento, 
eu registro as nossas andanças com a Caravana da Esperança. Neste 
momento, passo a registrar as nossas andanças e as nossas viagens que 
fizemos no interior do Estado do Maranhão, percorrendo algumas cida-
des, levando o nome do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, Dr. 
Lahesio Bonfim. Senhoras e senhores, antes de registrar propriamente 
dito, eu queria destacar a V. Exas. a situação caótica que se encontram 
algumas rodovias estaduais e federais. Então nós temos coerência po-
lítica. Cobramos do ex-governador Flávio Dino a recuperação asfáltica 
das rodovias estaduais. Cobramos do atual Governador Carlos Brandão 
a recuperação asfáltica e cobramos também do Governo Federal, co-
bramos do DNIT. Nós não podemos permitir que as cobranças sejam 
somente para um Estado, para um governo. Nós cobramos para os dois, 
tanto para o Governo do Estado como para o Governo Federal. Já solici-
tamos, inclusive, recuperação asfáltica de alguns trechos das BRs 135 e 
222, de algumas BRs do Estado do Maranhão ao DNIT, para que possa 
fazer recuperação asfáltica e, da mesma forma também, recuperação 
asfáltica de algumas rodovias estaduais, como nós já solicitamos aqui. 
E é o caso da MA-320, que liga a cidade de Santo Amaro até a cidade de 
Primeira Cruz. A população fica totalmente isolada. Não tem como sair 
da sua região, da sua área, somente de barco até a cidade de Primeira 
Cruz. E a cidade está totalmente isolada. No último final de semana, 
Senhor Presidente, nós estivemos na cidade de Cantanhede e Peri Mi-
rim e constatamos a situação caótica que se encontra a rodovia estadual 
MA-332 que liga Matões até Cantanhede e de Cantanhede até a cidade 
de Pirapemas. Ainda tem um trecho pior ainda, que seria de Pirapemas 
até a cidade de Coroatá, que o governador Flávio Dino... O trecho que 
vai de Pirapemas até Coroatá é alvo de chacota, de risada, porque o 
Governador Flávio Dino, o ex-governador, foi a cidade de Pirapemas e 
prometeu. Prometeu que iria fazer a rodovia de Pirapemas até a cidade 
de Coroatá. Mentiu. Mentiu e não fez. Já era característica dele. Mente 
que dá bom-dia a jumento. E a população quer ver o capeta, mas não 
quer ver o Flávio Dino passando por lá nem em Cantanhede nem em 
Pirapemas. Por quê? Prometeu, enganou. É um verdadeiro enganador 
de almas. Enganou a população de Cantanhede, enganou a população 
de Pirapemas. E a situação da MA-332 é caótica, deplorável. Vamos, 
inclusive, denunciar ao Ministério Público onde foram parar R$ 8 mi-
lhões para tapar buraco na MA-332. A população reclama que gastaram 
R$ 8 milhões com tapa-buraco, e não apareceu. Além disso, o Ministé-
rio Público precisa investigar, também, onde foram parar mais de um 
R$ 1 milhão na MA-320, entre Santo Amaro e a cidade de Primeira 
Cruz. Já tem investigação no Tribunal de Contas do Estado. Vamos 
em busca dessas informações, dessa denúncia, e provocar o Ministério 
Público com relação ao ex-diretor da Sinfra, ex-secretário da Sinfra, 
Clayton Noleto, com relação à possibilidade de desvio de recurso na 
recuperação da MA-320, que liga Santo Amaro à cidade de Primeira 
Cruz. Senhor Presidente, eu quero fazer um registro, neste momento, 
das nossas andanças pelo interior do estado levando a esperança à po-
pulação. Acompanhamos o nosso pré-candidato ao governo do Estado, 
Dr. Lahesio Bonfim, estivemos na cidade de Bacabal, estivemos na ci-
dade de São Mateus e também na cidade de Cantanhede e na cidade de 
Pirapemas. E a alegria estampada no rosto das pessoas em poder manter 
o contato e ouvir propostas, ouvir a palavra do nosso pré-candidato ao 
governo do Estado do Maranhão. No último sábado, na cidade de Ba-
cabal, estivemos reunidos com a Associação dos Policiais Militares e 
lá podemos ouvir a demanda, a solicitação dos policiais militares do 
estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu vou...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Subtraído, contados dos 12 minutos do Deputado Viní-
cius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, pode passar mais cinco minutos para o Deputado Wellington do 
Curso porque nós sabemos que sempre espera que V. Ex.ª dê a tole-
rância, não é? Como não foi dada a tolerância, pode botar mais cinco 

minutos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO CÉSAR PIRES - Cin-

co minutos a mais para o deputado e sete minutos restante para o Depu-
tado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, não precisa. Em dois minutos, vou concluir, mas tira 
essa maldade do coração. O senhor viu a benevolência de nosso líder, 
Vinícius Louro? Senhor, que Deus lhe proteja, que a sua reeleição seja 
garantida em nome de Jesus. Senhor Presidente, destacando a nossa 
viagem do último final de semana na Caravana da Esperança, acom-
panhando o nossos pré-candidato ao governo do Estado, o médico Dr. 
Lahesio Bonfim. Estivemos na cidade de Bacabal em duas, três reu-
niões muito boas. Inclusive uma com a Associação dos Policiais Mili-
tares destacando a importância da segurança pública para a população. 
Dr. Lahesio Bonfim pôde conversar com os aposentados, com os poli-
ciais militares acerca da preocupação em melhorar a segurança pública 
e também a nomeação de mais aprovados na Polícia Militar, na Polícia 
Civil, a nomeação dos aprovados, dos 1400 que aguardam nomeação, 
além da nomeação dos sub judice e também de remanescentes e a pos-
sibilidade, inclusive, de fazer até outro concurso. A preocupação com 
equipamentos, a preocupação com mais armamento e com viaturas. Os 
policiais civis e militares, os aposentados puderam ouvir, naquele mo-
mento, o pronunciamento do nosso pré-candidato ao governo do Es-
tado, Dr. Lahesio Bonfim, e a preocupação com a segurança pública e 
a qualidade de vida dos nossos agentes de segurança pública. À noite 
estivemos na cidade de são Mateus e, no domingo, fomos muito bem 
recebidos na cidade de Cantanhêde e na cidade de Pirapemas. A alegria 
estampada no rosto das pessoas em receber, na sua cidade, o nosso pré-
-candidato ao Governo do Estado do Maranhão, levando a esperança. 
A esperança chegando nas cidades do Estado o Maranhão com o Dr. 
Lahesio Bonfim. E é por isso que nós ouvimos da população “o Mara-
nhão tem jeito, sim”. É por isso que nós acompanhamos e estamos junto 
com o nosso pré-candidato. Dr. Lahesio Bonfim, muito obrigado por 
confiar e acreditar no professor e Deputado Wellington do Curso, que 
tem levado o seu nome não só na tribuna da Assembleia, mas por todo 
o Maranhão. O Maranhão agradece também por V. Exa. ter se dedicado, 
ter colocado o seu nome como pré-candidato ao Governo do Estado do 
Maranhão, renovando as nossas esperanças. Muito obrigado, Dr. Lahe-
sio, o meu pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão, o nosso 
pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão, da população de 
bem desse estado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Vinícius Louro, líder do bloco Parlamentar 
Democrático, 07 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, o que me traz, hoje, a essa tribuna é para 
falar da grande agenda que nós tivemos no final de semana que pas-
sou. Foram muitas movimentações. Nós andamos em várias cidades 
da região do Médio Mearim, como estivemos no município de Lago da 
Pedra. Recebemos lideranças na cidade de Paulo Ramos. Estivemos no 
município de Poção de Pedras, Pedreiras, Timbiras, Codó. E, graças a 
Deus, porque eu tenho que agradecer muito a Deus, foram eventos mui-
to positivos. E vou começar pelo grande evento que teve na cidade de 
Codó. Foi um evento grandioso, um evento elaborado pela minha amiga 
ex-secretária de cultura Vicença, que fez um grande trabalho junto com 
a classe empresária daquele município. E nós também, como apoia-
dores desse evento, como sempre o fizemos. Eu, a Deputada Detinha 
também e o Deputado Federal Josimar do Maranhãozinho estivemos lá 
dando total apoio a esse evento, Deputado Hélio Soares. Foi um evento 
que reuniu mais de 6.000 pessoas na cidade de Poção de Pedras. E esse 
evento era realmente um anseio da população, que tanto no momento 
de dificuldade, no momento de crise que o Estado do Maranhão está 
passando, como também o Brasil, os empresários se reuniram para fazer 
doações numa premiação dentro da cidade de Poção de Pedras. E esse 
evento contou mesmo com a dedicação, com o carinho de toda uma 
equipe que estava ali junto com a Vicença em uma organização ímpar, 
impecável, para que desce tudo certo dentro desse volume de pessoas 
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reunidas na praça em Poção de Pedras. Lá nós contamos com várias 
presenças, como o empresário Raimundo Louro, contamos com a pre-
sença da odontóloga Maiana Freitas, da Vereadora Daniela Brasil, além 
de empresários, meu amigo agropecuarista, o George, que doou uma 
novilha, e outras lideranças que estiveram presentes. A atenção mes-
mo foi voltada a toda população, porque realmente prestigiou o evento, 
abrilhantou aquele evento. Nós só temos a agradecer pelo carinho e pela 
receptividade quando nós chegamos à cidade de Poção de Pedras. En-
tão, fico muito feliz por esse grande evento. Parabenizar, de coração, es-
sas pessoas evolvidas, como a Vicença, e todos os empresários, a Maia-
na Freitas, a Vereadora Daniela Brasil, o George, os comerciantes que 
estiveram imbuídos naquele grande evento. De lá, nós fomos participar, 
Deputado Hélio Soares, de um grande evento na cidade de Codó. Nós 
participamos na cavalgada, de manhã cedo, todos sabem da nossa luta, 
da nossa dedicação tanto no esporte de vaquejada como nas cavalgadas 
no estado do Maranhão. Nessa cavalgada, o amigo Enzo, que eu quero 
agradecer pelo convite, nós tivemos lá representando a classe vaqueira, 
representando aqui o defensor da vaquejada, na Assembleia Legislativa, 
nessa cavalgada, na cidade de Codó. Agradeço o convite também da 
nossa liderança política, Lucinete, e todo o seu grupo político. Estive 
também reunido nessa grande cavalgada. Lá nós colocamos, Deputado 
Hélio Soares, as grandes defesas que nós fizemos da criação do equino 
no estado do Maranhão. Para os senhores deputados e senhoras deputa-
das terem noção, o equino no Brasil representa uma cadeia de mais de 
R$ 30 bilhões de reais. Isso é fato. Está nas revistas e foi apresentado 
no Globo Esporte. Trata-se de uma cadeia muita rica, gerando emprego 
e renda. E aqui nós fizemos, nós entramos com um projeto de lei, De-
putado Hélio Soares, para o Dia da Cavalgada no Estado do Maranhão. 
Nós apresentamos esse projeto e vou pedir a Vossas Excelências para 
aprovarem o dia 3 de julho como o Dia da Cavalgada. Também demos 
entrada ao Dia da Vaquejada e tivemos a satisfação de promover esse 
dia no dia 3 de junho, que é quando acontece a maior vaquejada do 
estado do Maranhão, que é a Vaquejada no Parque Macedão. Então, foi 
um evento grandioso. Nós colocamos, César Pires, os projetos de lei e 
entramos com a isenção do exame de anemia e morno, no estado do Ma-
ranhão, para que jogassem essa responsabilidade para a Universidade 
Estadual e para a Aged, fazendo esse controle. E você imagina o cida-
dão pagar R$ 200, a cada dois meses, por animal. Não tem condições. 
Vamos pensar nas pessoas humildes, como os carroceiros, que ganham 
dinheiro com seus animais. Realmente, não tem condições. Seria muito 
bom também a mesa cirúrgica para a Uema, que lá não tem, ou seja, 
Deputado César Pires, Vossa Excelência que andou pela Casa, os for-
mandos na área de Veterinária não têm essa experiência de operar um 
animal de grande porte porque não há mesa cirúrgica dentro da UEMA. 
Todos os animais de grande porte do estado do Maranhão vão para a 
UESPI, no Piauí, ou para Lavras, no Ceará. Quando tem um problema 
de cólica ou um problema que tem que abrir o animal, eles precisam ir 
para esses outros estados. Não, mas tem a cidade de Lavras, no Ceará, 
que tem lá um veterinário muito bom. Mas é nossa preocupação. E, 
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, 
internautas, telespectadores da TV Assembleia, também estivemos na 
cidade, Deputado Hélio Soares, de Timbiras. E eu quero agradecer o 
convite do João Paulo, que é dono da distribuidora João Paulo, o convi-
te do ex-prefeito Chico do Foto, da ex-prefeita Dona Dirce, com quem 
nós temos uma parceria política, trazendo ali melhor qualidade de vida 
na cidade de Timbiras, onde foi realizada também uma grande festi-
vidade juntando ali mais de quatro mil pessoas, cinco mil pessoas na 
praça pública. E muito satisfeito pelo carinho do povo timbirense, pela 
recepção, só para concluir, Senhor Presidente, do povo Timbirense. Um 
grande evento que nós contamos também com a participação de vários 
empresários, classe política, como o Ronaldo, Juscelino, que são pes-
soas que ali que sempre levantaram a bandeira do Deputado Estadual 
Vinícius Louro, do Deputado Federal Josimar do Maranhãozinho. E a 
população foi realmente agraciada nesse momento de dificuldade. Nós 
nunca deixamos de apoiar esses eventos que trazem benefícios à popu-
lação que trabalha com a cultura, com a melhor qualidade de vida. Essas 
são parcerias que a gente faz, que nós fazemos junto aos municípios e 

essas pessoas. Então parabéns ao João Paulo, parabéns à ex-prefeita 
Dice, parabéns ao ex-prefeito Chico do Foto, ao Juscelino, ao Ronaldo, 
que estiveram ali engajados nesse grande evento que foi nesse final de 
semana na cidade de Timbiras. E podem contar sempre com o Deputado 
Estadual Vinícius Louro, que está ombreado junto à população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Um minuto ao Deputado Vinicius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Menos disso 
até, Senhor Presidente. Então com o Deputado Vinícius Louro dias me-
lhores virão para a cidade de Timbiras. O meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Bloco Progressista. Declina. Partido Social PSD. Decli-
na. Escala de reserva: Podemos, cinco minutos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-

SAR PIRES - Não há orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, de-
claro encerrada a presente Sessão. 

Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia onze de maio de dois mil e vinte 
e dois.

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

Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 

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 Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Ricardo Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e 
Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia 
Martins Rezende, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral e Vinícius 
Louro.  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 des-
tinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): Jota 
Pinto, Wellington do Curso, Professor Marco Aurélio, Doutor Yglésio, 
César Pires, Zé Inácio Lula e Professora Socorro Waquim. Não havendo 
mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único turno, o Projeto de Lei 
de Conversão nº 001/2022, de autoria da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), oriundo da Medida Provisória nº 381/2022, 
que dispõe sobre a criação de organizações policiais militares no âmbito 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que altera a Lei nº 8.591, 
de 27 de abril de 2007, a Lei nº 8.507, de 16 de novembro de 2006, e a 
lei nº 11.667, de 12 de abril de 2022 (Medida Provisória nº 379, de 11 
de março de 2022), com parecer favorável da CCJC, em conformidade 
com o § 1º do Art. 6º da Resolução Legislativa nº 450/2004. Discutido 
pelo Deputado Wellington, este projeto de Lei conversão foi aprovado 
e encaminhado à sanção governamental. Ainda em único turno, foram 
aprovados: Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
nos: 208/2016, favorável a redação final do Projeto de Lei nº 152/2022, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a concessão de 
gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques aquá-
ticos do Estado do Maranhão às pessoas com síndrome de down e seu 
acompanhante; 209/2016, favorável a redação final do Projeto de Lei 
nº 121/2022, também de autoria do Deputado Duarte júnior, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do exame de cariótipo 
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nos recém-nascidos com hipótese diagnóstica de síndrome de down no 
Estado do Maranhão; 210/2016, favorável à redação final do Projeto de 
Lei nº 122/2022, ainda de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade do exame ecocardiograma pediátrico nos 
recém-nascidos com síndrome de down no Estado do Maranhão. Os 
citados pareceres foram aprovados e os respectivos projetos de lei enca-
minhados à sanção governamental. Em primeiro e segundo turnos, re-
gime de urgência, o Presidente anunciou o Projeto de Lei nº 449/2021, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, em anexo o Projeto de 
Lei nº 523/2021, de autoria do Deputado Neto Evangelista, por se tratar 
de matéria correlata, que  dispõe sobre o laudo médico pericial que 
atesta deficiências irreversíveis em pacientes, no Estado do Maranhão, 
com parecer favorável da CCJC, acatando substitutivo. Discutido pelos 
Deputados Wellington do Curso e Neto Evangelista, o referido projeto 
de lei foi aprovado nos seus turnos regimentais e encaminhado à reda-
ção final, devido ao recebimento de emenda. Sendo também aprovado 
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 
042/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que suspende os 
prazos relativos aos concursos públicos, em razão da decretação de es-
tado de calamidade pública pelo Governo do Estado do Maranhão, com 
parecer favorável da CCJC. Em primeiro turno, tramitação ordinária foi 
aprovado o Projeto de Lei nº 110/2022, de autoria do Deputado Roberto 
Costa, que garante ao ex-jogador de futebol profissional o ingresso gra-
tuito nos estádios de futebol de todo o Estado do Maranhão, com parecer 
favorável da CCJC. Em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário 
aprovou o Projeto de Lei nº 130/2022, de autoria do Deputado César 
Pires, que institui o Dia Estadual da Abelha Tiúba no Maranhão, com 
parecer favorável da CCJC. Ainda em segundo turno, tramitação ordi-
nária, foram aprovados: Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2021, 
de autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “João do Vale” ao Grupo Instrumental Pixinguinha; 
Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2022, de autoria do Deputado 
Doutor Yglésio, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor Antônio Barbosa de Alencar e o Projeto de Resolução Legislati-
va nº 015/2022, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede o 
Título de Cidadã Maranhense a Senhora Maria Francisca Gualberto de 
Galiza. Todos com parecer favorável da CCJC. Sujeitos à deliberação 
do Plenário, foram aprovados: Requerimento nº 123/2022, de autoria do 
Deputado Arnaldo Melo, encaminhando mensagem de congratulações 
e aplausos à população do Município de Passagem Franca, pelo seu 
187º aniversário, a ser comemorado no dia 08 de maio; Requerimen-
to nº 124/2022, de mesma autoria, subscrito pelos Deputados Othelino 
Neto e Wellington do Curso, no mesmo sentido à população do Mu-
nicípio de São Francisco do Maranhão, pelo seu 98º aniversário, a ser 
comemorado no dia 10 de maio; Requerimento nº 125/2022, de auto-
ria do Deputado Adriano, solicitando que seja discutido e votado em 
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo 
após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 510/2021, de sua autoria e 
o Requerimento nº 127/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, 
solicitando que submetido ao regime de urgência, o Projeto de Lei nº 
206/2022, de sua autoria. Em seguida, a Mesa deferiu o Requerimento 
nº 117/2022, de autoria da Deputada Daniella, solicitando que seja en-
caminhado expediente a Delegada da Cidade de Dom Pedro, Doutora 
Renata Lins, solicitando informações sobre o andamento do inquérito 
que investiga o feminicídio da jovem Ianca Amaral. Por força de acordo 
das lideranças, o Presidente anunciou que o Projeto de Lei nº 206/2022, 
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi incluído na presente Ordem 
do Dia e suspendeu os trabalhos para que a Comissão Constituição e 
Justiça emitisse o parecer. Reabertos os trabalhos, o Deputado Ricardo 
Rios informou que o projeto foi aprovado na Comissão. Desta forma o 
Presidente o submeteu à deliberação do Plenário, sendo o mesmo apro-
vado e encaminhado à sanção governamental. No primeiro horário do 
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo destinado aos 
Partidos ou Blocos, fez-se ouvir o Deputado Wellington do Curso pelo 
Bloco Parlamentar Democrático. O Expediente Final não houve orador 
inscrito. 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, 11 de maio de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Ricardo Rios
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel La-

ges.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Couti-
nho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Jota Pinto, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio 
Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, 
Arnaldo Melo, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora 
Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Már-
cio Honaiser, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral e Roberto 
Costa. 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 desti-
nado ao Pequeno Expediente, aos Senhores Deputados: Jota Pinto, Ra-
fael Leitoa, Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Não havendo mais 
oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aber-
ta a Ordem do Dia, anunciando, Em único turno, o Parecer nº 207/2022, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao 
Projeto de Lei nº 123/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públicos 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. Este 
parecer foi aprovado e o respectivo projeto de lei encaminhado à san-
ção governamental. Em primeiro e segundo turnos, tramitação ordiná-
ria, foi aprovado e também encaminhado à sanção o Projeto de Lei nº 
179/2022, de autoria da Deputada Betel Gomes, que institui a “Semana 
Estadual para Conscientização da Doença de Parkinson” no Estado do 
Maranhão, com parecer verbal favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC). Em seguida, o Plenário aprovou em trami-
tação ordinária, primeiro turno, o Projeto de Lei nº 428/2021, de autoria 
da Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre o registro e a divulgação bi-
mestral dos índices de violência contra a mulher no âmbito do Estado do 
Maranhão, com parecer favorável da CCJC. Ainda em primeiro turno, 
tramitação ordinária, foram aprovados: Projeto de Resolução Legislati-
va nº 011/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que con-
cede a medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Thales Dyego de Andrade Coelho; Projeto de Resolução Legislativa nº 
018/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede a 
medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Promotora de Jus-
tiça Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann; Projeto de Resolução 
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Legislativa nº 006/2021, de mesma autoria, que concede a medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor  Jean Carlos Nunes 
Pereira; Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2021, ainda de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, que concede a medalha do Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel Carlos Augusto Furtado 
Moreira e o Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2021, de mesma 
autoria, concede a medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” 
à Promotora de Justiça Cristiane Gomes Coelho Maia Lago. Todos 
estes projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e foram encaminhados ao segundo turno de 
votação. Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento 
nº 128/2022, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que  
seja enviada mensagem de  pesar ás famílias das vítimas de aciden-
te automobilístico ocorrido no dia (11) do mês em curso na cidade de 
Dom Pedro, vereador Senhor Antônio Ferreira da Silva, (ferreirinha), 
o assessor de Comunicação da Prefeitura de Dom Pedro, Senhor Guto 
Sousa e o Secretário Municipal de Esportes, Senhor Hidelbrando Perei-
ra Reis. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador 
inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, fez-se ouvir o 
Deputado Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Democrático. 
No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 
de maio de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Wendel Lages
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO SOLENE (HOMENAGEM AOS 90 ANOS DA OAB-
-MA) EM 12 DE MAIO DE 2022 ÀS 11h45.

 
MESA:
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RI-

CARDO DUAILIBE, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA

O SENHOR KAIO SARAIVA, PRESIDENTE DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO

A SENHORA TATIANA COSTA, VICE-PRESIDENTE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO

O SENHOR TARCÍSIO ARAÚJO, PROCURADOR GERAL 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
Sessão Solene, convocada através do Requerimento n.º 075/2022, de 
autoria da Senhora Deputada Professora Socorro Waquim, em come-
moração aos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido, 
para compor a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricar-
do Duailibe, Vice-presidente do Tribunal de Justiça, neste ato repre-
sentando o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Senhor Kaio 
Saraiva, Presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão; Senhora 
Tatiana Costa, Vice-presidente da Ordem dos Advogados; Senhor Tar-
císio Araújo, Procurador Geral da Assembleia Legislativa. Convidamos 
todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução 
do hino maranhense. Assistiremos agora a um vídeo institucional sobre 
a OAB-MA. Concedo a palavra à Deputada Socorro Waquim, autora do 
requerimento de convocação desta Sessão Solene e que falará em nome 
do Poder Legislativo.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Bom dia a 
todos e a todas advogadas no Maranhão. Bom dia especial a esta Mesa 
tão brilhantemente composta pelo nosso Presidente Deputado Othelino 
Neto; pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Duailibe, 
um amigo querido, um grande desembargador que tem prestado tam-
bém grandes serviços ao estado do Maranhão; pelo Vice-presidente 
do Tribunal de Justiça, neste ato representando o Tribunal de Justiça; 
Senhor Dr. Kaio Saraiva, Presidente da Ordem dos Advogados do Ma-
ranhão; Senhora Dr.ª Tatiana Costa, Vice-presidente da Ordem dos Ad-
vogados; Senhor Dr. Tarcísio Araújo, Procurador Geral da Assembleia 
Legislativa; demais autoridades, imprensa, maranhenses. Doutor Kaio 
Saraiva, tão jovem, mas tão grande na sensatez, desejo uma excelente 
gestão em prol da advocacia do Maranhão. Senhora Dr.ª Tatiana Costa, 
que aqui representa as mulheres advogadas, mulheres que buscam lu-
gar de fala e acolhimento na Justiça. Continue assim, representando as 
mulheres advogadas na defesa da democracia. As mulheres participam, 
cada vez mais, e isso é bom, e isso é democrático. Eu inicio a fala agra-
decendo especialmente ao nosso Presidente Othelino Neto e a todos que 
fazem esta Casa Magna, esta Casa Legislativa, que aprovaram nosso 
pedido de sessão solene para homenagear a OAB-MA nesses 90 anos 
de história e de serviço. Então, Presidente, eu agradeço, pois o senhor, 
em nenhum momento, se coloca contra todas as solicitações que, prin-
cipalmente, representam e refletem o trabalho social que as instituições 
fazem. Isso é muito importante para esta Casa Legislativa, essa con-
vivência, essa parceria e esse respeito às instituições. Então, ao longo 
desses 90 anos de serviços relevantes, advocatícios que os advogados 
e advogadas prestam à sociedade maranhense na garantia dos seus di-
reitos constitucionais, eu destaco também a Ordem dos Advogados do 
Brasil e do Maranhão pelo papel singular que vem fazendo na defesa da 
lei, da justiça, dos direitos humanos, da ética da Constituição Brasileira 
e de nosso Estado de Direito. Tantas lutas, tanta busca de conquista e de 
garantia do Estado de Direito. São 90 anos, quase um século, de muita 
luta, mas de uma luta profícua, uma luta de muitos resultados. Consul-
tando a literatura, vi que seria a Grécia o berço da advocacia, mas con-
solidou-se em Roma. Aqui no Brasil, em novembro 1930, época de Ge-
túlio, pelo Decreto 19.408/30, foi então criada a Ordem dos Advogados 
do Brasil, a OAB, e ao Maranhão ele chega já em 32, como eu vi aqui 
no vídeo, com Benedito Barros e tantos outros eminentes advogados 
que viram na OAB do Maranhão a possibilidade de ter uma força em 
defesa da justiça social, Deputado Wellington. Então, quanto à OAB e à 
política, não poderia deixar aqui de ressaltar o papel fundamental da Or-
dem no aprimoramento das instituições democráticas, desde o período 
ditatorial de Vargas e vai levando pela resistência à Ditadura Militar em 
favor da Direta já. Quem não lembra! Talvez muitos aqui são jovens e 
não estiveram, como eu, naqueles movimentos, mas nós podemos aqui, 
neste momento, fazer esse reconhecimento de como a OAB foi forte, 
de como a OAB foi decisiva na garantia da democracia e na garantia 
também da redemocratização na época de 1980. E vai mais além, ela 
vai para dentro do texto constitucional da Constituição Cidadã de 1988, 
também deixando seu traço indelével, não só de sabedoria, de defesa 
social, mas, principalmente, vai marcar sua presença contribuindo com 
o texto da nossa Constituição que perdura até hoje. Também eu quero 
aqui, poderia aqui lembrar de inúmeros outros movimentos dos quais a 
OAB fez parte e nos quais foi muito importante, culmino com o mais 
recente que foi o enfrentamento à imunização contra a Covid-19. Foram 
muitas lutas, foram muitos movimentos, foram muitas falas decisórias e 
foi um encaminhamento importante para que a ciência e a vacina pudes-
sem salvar tantas vidas como estão salvas. Portanto, senhores, a razão 
desta sessão solene é prestar uma homenagem a essa instituição feita 
por homens e mulheres honrosos que se dedicam diariamente a servir 
à advocacia e à democracia. Até aqui, são 90 anos de muito trabalho, 
de muitas lutas, conquistas e avanços que perpassam desde a defesa da 
ordem jurídica, da justiça social, da pugnação pela boa aplicação das 
leis, assim como pela defesa ética dos advogados. Desde sempre, reco-
nheço a importância da advocacia e aí vou lembrar um tempo também 
passado em que me insiro. Desde quando eu fui prefeita, por volta de 
2008, 2009, nós fomos parceiros da OAB/Piauí e da OAB/Maranhão, 
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cedendo material, pessoal, espaço para instalar, em Timon, uma sala 
da advocacia, na Comarca de Timon, porque entendi e entendo, des-
de muito tempo, que a estrutura da advocacia, sobretudo, é defender a 
sociedade, o direito das pessoas. Então, não é tanto tempo assim, não 
quero dizer quanto tempo eu tenho, mas quero dizer que minha his-
tória de certa forma também se insere na história da OAB no sentido 
do acreditar nessa instituição que presta relevante serviço à sociedade. 
Então, era um desejo muito grande, lá em Timon, de ter um espaço. 
Era tão simples ter um espaço, uma sala da advocacia para defender as 
pessoas, e não se encontrava guarida em alguém que desse a mão. E eu 
não fiz isso para brilhar, eu fiz isso para que brilhasse a Ordem, para que 
brilhasse o direito das pessoas concedido. Entendo também que tanto a 
atividade política como a advocacia são um sacerdócio, é servir à mis-
são, é vocação. Como educadora que sou, também me encontro nesse 
ponto comum com vocês, servindo diariamente sem saber quem é, pois 
o que é importante é que tem um direito a ser defendido, a ser garantido. 
Por fim, gostaria de parabenizar toda a diretoria e o conselho que reali-
zará a posse festiva amanhã, não vou poder estar, mas meu coração fica 
lá aplaudindo vocês e torcendo para que essa gestão cada vez avance 
mais. E parabenizo, em especial, minha filha, a Dra. Amanda Waquim, 
conselheira seccional que é vocacionada para a advocacia e que tanto 
reforça em mim a importância dessa instituição. Parece meio familiar, 
mas isso me orgulha como deputada estadual, como mãe, como cida-
dã, como mulher, porque para nós, mulheres, quanto tem sido difícil, 
Dr.ª Tatiana, e a senhora dizia isso ontem na sua palestra. Eu destaco 
aqui, Dr. Kaio, a importância que esta Casa também tem de, para além 
dos seus muros, abrir-se para a sociedade. Ontem, aqui, foi realizado 
um workshop sobre as eleições 2022. Isso de extrema importância. E 
o auditório cheio de estudantes, de advogados, advogados de partidos. 
Isso é prestar um serviço e é também permitir que a OAB, chegando até 
aqui por meio da Escola do Legislativo, também faça essa relação com 
a sociedade e prestação de serviço. Então, Dr.ª Amanda, eu lhe via on-
tem coordenando o debate como mediadora e posso dizer às mulheres 
da OAB, que são mulheres jovens e tenazes que, como a Dr.ª Amanda, 
vão ajudar muito a OAB, Dr. Kaio, a ir muito além. Então parabéns e 
obrigada por você existir. E olhe que ela é minha advogada, eu dei tra-
balho para ela. Ela diz que eu sou indisciplinada, mas indisciplinada no 
sentido de que eu sempre estou à frente, querendo decidir, querendo, às 
vezes, ser advogada sem ter a preparação e o conhecimento específico, 
mas isso é porque eu tenho o espírito de defesa social. Portanto, con-
cluindo a minha fala, eu ainda digo que a advocacia nos faz entender 
que tudo na vida precisa de ordem e precisa de sabedoria. Portanto, que 
Deus os abençoe grandemente, nesses próximos três anos, para uma 
gestão profícua e exitosa, Dr. Kaio e a todos os advogados. Viva a OAB 
Maranhão! Viva os advogados do Maranhão! Viva a advocacia do Bra-
sil. Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu vou devolver esses aplausos 
para todos vocês. Vocês, sim, são merecedores de aplausos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Socorro, sempre brilhante na tribuna. Concedo a palavra ao 
Dr. Carlos Sebastião Silva Nina, membro vitalício da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Seccional Maranhão.

O SENHOR DR. CARLOS SEBASTIÃO SILVA NINA – Eu 
quero, inicialmente, agradecer ao Dr. Kaio Saraiva a gentileza dessa 
honrosa indicação para falar em nome dos ex-presidentes. Quero cum-
primentar a Mesa na pessoa do Presidente Othelino Neto, na pessoa 
também de quem gostaria de fazer homenagem a dois ausentes, o 
Othelino, pai, e o poeta João Alexandre, tio da nossa Vice-presidente 
Dra. Tatiana, pessoas com quem eu tive a oportunidade de aprender 
e conviver no jornalismo, mas que, lamentavelmente, não estão pre-
sentes fisicamente entre nós, mas com certeza, espiritualmente, sem-
pre estiveram. Há pouco, eu fui perguntado por um colega e amigo da 
imprensa sobre como eu via a importância da homenagem que a As-
sembleia presta, hoje, à Ordem dos Advogados. Eu não teria mais nada 
a acrescentar ao que já disse a Excelentíssima Deputada Socorro Wa-
quim, resumidamente, mas gostaria de fazer esse registro para não fugir 
à responsabilidade que me foi atribuída pelo presidente Kaio Saraiva, 
destacando três aspectos dessa homenagem. O primeiro é exatamente 

com relação à memória. Nós estamos falando de 90 anos da história 
de uma instituição. Disse aqui a Deputada Socorro Waquim que é uma 
instituição que tem prestado relevantes serviços à sociedade. Isso seria 
suficiente para justificar essa deficiência que nós, brasileiros, temos em 
fazer o registro das nossas instituições. É importante que nós tenhamos 
esses registros não só pelos momentos bons, mas também pelos mo-
mentos ruins, para que nós possamos com eles aprender, fazer a crítica, 
a autocrítica e corrigir sempre os rumos. Então, é importante sim que 
uma instituição como o Poder Legislativo do Maranhão faça esse re-
gistro porque é um reconhecimento. E aqui eu quero me congratular 
com a Deputada Socorro Waquim, que já justificou a minha referência 
a esse destaque pelo reconhecimento que V. Ex.ª tomou nesta iniciativa 
e que foi acolhida por todos e aqui representada essa aprovação pelo 
Senhor Presidente. O segundo aspecto é justamente essa importância, 
que também a deputada já me facilitou quando destacou a importância 
da Ordem para a sociedade brasileira. Se nós não tivéssemos alguns 
registros, talvez não pudéssemos verificar e aferir a importância da con-
tribuição da Ordem. Quando nós falamos Ordem, nós estamos falando 
de advogados. Advogados, e entendo quando digo advogados, como eu 
sou parte da tradição, Dr.ª Tatiana, eu ainda não aprendi essa distinção 
que se pretende fazer e, aliás, teremos que corrigir toda Bíblia e vários 
outros textos para atender a esta novidade que não une, apenas desune. 
E essa contribuição que os advogados e as advogadas têm dado por 
meio da Ordem está sim não só registrada nos textos que eventualmente 
falam sobre o assunto, mas nas conquistas que foram também se efe-
tivando ao longo do tempo. E, aqui mesmo no Maranhão, a Seccional 
da Ordem deu a sua contribuição, por exemplo, na época da discussão 
da Constituinte, ainda que se manifestando quando da aprovação da 
Constituinte contra o formato que fora feito. Mas a Ordem, não só no 
plano nacional, mas no plano dos diversos estados, deu essa contribui-
ção. Daí, portanto, como este é apenas um dos exemplos que eu gostaria 
de dar neste segundo aspecto sobre a história da importância. A Doutora 
Waquim fez muito melhor do que eu essa referência. Por fim, é sobre a 
atuação da própria Ordem hoje, que faz parte destes 90 anos e que darão 
continuidade. Mais tarde, nós vamos falar da Ordem hoje, e aqui eu 
volto à questão do fator anterior, do aspecto anterior, quando digo que é 
preciso que nós aprendamos com os nossos erros. E aqui, Dr. Kaio, eu 
quero lhe atribuir uma responsabilidade, a de resgatar a independência 
da Ordem, de desvincular a Ordem de interesses econômicos, políticos, 
partidários, de enfrentar todas as instituições, não como disse aqui a 
Doutora Waquim, para benefício do Presidente, mas para que a socie-
dade, como muito bem disse a Deputada Socorro Waquim, para que o 
cidadão tenha assegurada a correta prestação jurisdicional. E é muito 
importante, é relevantíssima aqui a presença do Desembargador Ricar-
do Duailibe, que honra, no Tribunal de Justiça, exatamente a categoria 
dos advogados, porque foi indicado para o Tribunal de Justiça pela Or-
dem dos Advogados. E mais ainda, nós estamos hoje numa situação 
singular com o Poder Judiciário, é o quinto constitucional que está no 
comando do Poder Judiciário. Essa é uma responsabilidade que não é 
só do Poder Judiciário, é da Ordem também, que há de fiscalizar e de 
cobrar não para atender conselheiros, amigos de conselheiros, parente 
de conselheiros, mas a sociedade. Quem deve a proteção e a segurança 
da Ordem são todos os advogados. Não são os advogados que têm uma 
relação com o desembargador, com o conselheiro, seja com quem for, 
com o Papa, com o Presidente. Nós precisamos fazer com que a Ordem 
reassuma essa importância que teve, Dr.ª Socorro, na sua história para 
que ela possa cobrar de quem quer que seja o respeito à Constituição, 
o respeito às leis, o respeito à cidadania. Então, Dr. Kaio, finalizando, 
a Ordem pode até apontar um dedo para um deputado, para um verea-
dor, para um senador, mas, antes de apontar esse dedo, ela tem que se 
olhar no espelho e ver se ela está fazendo o dever de casa. E aí, mais 
uma vez, eu aqui deposito publicamente a minha esperança pessoal de 
que V. Ex.ª vai dar exemplo, como o desembargador Ricardo Duailibe 
tem dado, como representante dos advogados no Poder Judiciário, não 
defendendo advogados, mas fazendo a justiça como ela deve ser feita. 
Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado pela distinção, senhores. 
Parabéns à Assembleia. Dr.ª Waquim, muito obrigado também, como 
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advogado, pela sua indicação. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença, no plenário, do Deputado Wellington do Curso, 
que inclusive já me mandou um recado ali que vai fazer uma saudação 
aos advogados em homenagem à OAB. Deputado César Pires, Deputa-
do Roberto Costa, Deputado Neto Evangelista, que está ali no final do 
plenário, que, aliás, Presidente Kaio, um dia desses estava todo feliz 
tirando foto com a carteira da OAB, o Deputado Neto Evangelista. Re-
clamei que ele não me convidou para ir lá no momento de recebimento 
da carteira. Concedo a palavra à Dr.ª Tatiana Pereira Costa, Vice-presi-
dente da OAB, Seccional-Maranhão. 

A SENHORA VICE-PRESIDENTE DA OAB SECCIONAL-
-MA DR.ª TATIANA PEREIRA COSTA – Estou vendo aqui se já é bom 
dia ou boa tarde. Bom dia a todos. É um enorme prazer poder estar aqui 
hoje celebrando os 90 anos da instituição que me fez encontrar, Dr. 
Kaio Saraiva, um propósito dentro da minha profissão, que é de servir, 
servir a classe, servir toda a sociedade. E assim eu inicio a minha fala 
cumprimentando, inicialmente, o nosso Presidente Deputado Othelino 
Neto, aqui da Casa, eu me sinto parte da Casa, estive aqui por muitos 
anos e tenho a honra de dizer que aqui, em cada funcionário que eu 
olho, eu sinto um carinho enorme. Cumprimento a todos também, depu-
tado, todos os deputados da Casa por meio de nosso Presidente Otheli-
no, mas cumprimento todos os servidores desta Casa, toda a Diretoria, 
por meio do Dr. Bráulio Martins e do Dr. Almeida, que é o nosso procu-
rador. Eu já tive a honra de poder compartilhar do trabalho jurídico de 
eficiência desta Casa. Cumprimento também o Presidente em exercício 
do TJ, Dr. Ricardo Duailibe, que veio da advocacia, que é muito querido 
pela experiência dentro do mundo eleitoral que já tivemos juntos no 
TER. Desejo muito sucesso nessa nova gestão. Cumprimento aqui toda 
a advocacia, todos os nossos conselheiros. Vejo aqui o nosso conselhei-
ro federal, Dr. Charles. Cumprimento todos os nossos conselheiros es-
taduais na pessoa do meu presidente, que eu tenho a honra de caminhar 
ao lado, em igualdade de oportunidades, uma bandeira levantada aqui 
por cada conselheira, cada presidente de comissão. Vejo aqui a profes-
sora Maria da Glória que hoje está à frente do TED, também, na vice-
-presidência. Cada uma de nós que podemos celebrar, Presidente Kaio, 
uma verdadeira transformação dentro das instituições que foi trazer a 
igualdade dentro do nosso conselho, da nossa diretoria, trazendo opor-
tunidade de participação para mulheres e negros. Eu, como advogada, 
mulher, negra, estou muito feliz de estar hoje nesta tribuna, Deputada 
Socorro Waquim, a quem eu agradeço por esta homenagem, represen-
tando a advocacia. Dr. Carlos Nina, meu presidente vitalício, queria 
dizer que não estamos aqui realmente para definir uma distinção entre 
advogados e advogadas, mas para celebrar que a Casa é de todos e de 
todas. Eu adoro falar isso com muita satisfação, porque hoje a OAB do 
Maranhão, Dr. Duailibe, foi simplesmente uma, além das instituições de 
maior respeito, a que trouxe essa iniciativa para sua Casa de paridade, 
de igualdade, de trazer mais mulheres para os espaços, Deputado Socor-
ro Waquim, de poder e decisões, de fala. Isso é muito importante, mas 
sempre com a certeza de que podemos viver em igualdade. Não preci-
samos ser mais ou menos entre homens e mulheres. É isto que me rea-
liza dentro da Ordem: vivenciar e hoje celebrar esses 90 anos, sabendo 
que nós fomos construindo essa história por muitas mãos. Quando a 
gente trouxe na campanha dos 90 anos, que será celebrada todo este 
ano, Da tradição à modernidade, Dr. Carlos Nina, é reconhecer esse 
trabalho feito pelos nossos 22 presidentes. Eu deixo aqui também um 
carinho especial ao meu Presidente, Dr. Tiago Diaz, que sempre aco-
lheu e abriu a Casa para todos. Eu senti isso, tenho 13 anos de advoca-
cia, e esse foi o momento que eu quis integrar e servir mais ainda a 
minha Casa. Assim faço também uma homenagem a todo corpo diretivo 
da OAB, a todos os nossos funcionários, porque eles fazem parte dessa 
história. Aqui, eu homenageio cada um em nome da querida Serjana, 
que chefia o nosso gabinete, com muito amor, Presidente Kaio, e à épo-
ca que Dr. Carlos Nina presidiu essa Casa, eu tenho muito prazer de 
dizer isso, o meu pai foi um desses funcionários. Então, Deputado Othe-
lino, eu olho para cada funcionário com amor, com reconhecimento, 
como um dia eu tenho certeza de que o meu pai contribuiu e serviu à 

advocacia, à sociedade, porque essa é a nossa missão de Ordem. Muito 
obrigada. Eu agradeço hoje à Deputada Socorro Waquim por ter feito 
esse requerimento e tenho certeza de que a Dra. Amanda, que é quem eu 
homenageio, cada conselheiro estadual teve um papel fundamental, 
porque essa inspiração, esse reconhecimento, quando ele começa em 
casa pelos nossos pais, é a certeza de que estamos no caminho certo. 
Cada conselheiro eleito para essa diretoria tem sim um trabalho fantás-
tico e grandioso pela advocacia e pela sociedade maranhense. Parabéns 
a cada um de vocês, conselheiros. A minha salva de palmas a todos 
vocês que estão aqui hoje. E cumprimentar também aqui a nossa Escola 
Superior da Advocacia, nossa Caixa de Assistência, nas pessoas do nos-
so diretor da escola, Dr. Gaspar, e do nosso presidente, Dr. Ivaldo Pra-
do. Por quê? A Caixa traz esse abraço social para a nossa advocacia, 
para todos os dependentes. E a nossa escola, Dr. Gaspar, traz a capaci-
tação. Eu acredito que é essa capacitação que transforma, que promove 
a valorização da nossa advocacia, assim como eu tenho uma honra em 
dizer que o respeito as nossas prerrogativas é um grande valor dessa 
gestão e dessa diretoria. Dessa forma, nós vamos, cada vez mais, Dr. 
Kaio, chegar a cada subseção, Dr.ª Lalesca, nossa conselheira aqui das 
subseções, interiorizando a capacitação, o respeito, a valorização. Eu 
vejo a sua luta incansável. Aqui eu deixo o registro a essa homenagem 
de viajar, de estar, ontem, antes de ontem, em Imperatriz, hoje já esta-
mos aqui. É uma correria. Em Açailândia, Imperatriz, sul do Maranhão, 
são tantos quilômetros que, às vezes, até eu me preocupo, mas a gente 
se divide entre diretorias. Ao mesmo tempo, eu vejo, eu reconheço que 
é essa união que fortalece a nossa instituição. Nós estamos aqui para 
representar, mas também para escutar, dialogar e conhecer a realidade 
da advocacia em cada canto desse Maranhão. E contamos com cada um 
de vocês, advogados, porque hoje celebramos, sim, 90 anos, mas com a 
construção e a participação de cada um que está aqui hoje ao nosso lado. 
Então, gratidão a Deus por este momento e a cada um de vocês que fa-
zem desta Casa o reconhecimento e a valorização em nível nacional, 
porque os nossos avanços têm sido nacionais e, em quatro meses de 
gestões, fizemos muito. Hoje, para estar aqui, Dr. Carlos Nina, é porque 
muitos construíram lá atrás, como a Deputada Socorro Waquim trouxe 
aqui quando reconheceu a nossa classe. Estivemos ao lado dos grandes 
embates na sociedade, do mundo político e jurídico, e a Ordem esteve, 
por isso esse tamanho de reconhecimento como uma das instituições 
mais importantes do nosso País. E a minha gratidão é de encontrar aqui, 
dentro desta Casa de Todos, que é a OAB do Maranhão, a missão, um 
verdadeiro propósito de ser advogada ao buscar ser mais um agente 
essencial, Dr. Duailibe, à administração da justiça como somos. Fazer 
parte da Ordem é representar, é contribuir, Dr.ª Mariana, que traz a for-
ça da jovem advocacia para dentro da nossa diretoria, ao mesmo tempo 
que Dr. Vandir traz a experiência de uma gestão em subseções. É isso 
que faz a diferença, Dr. Kaio, essa união de conhecimento, de trazer o 
reconhecimento para dentro da nossa classe de cada advogado, de cada 
advogada na sua área, no seu tempo. Dr. Miguel, nosso conselheiro, que 
eu tenho certeza de que vai fazer dessa gestão, da sua gestão, a nossa 
gestão e de toda a advocacia do Maranhão a melhor para a toda advoca-
cia até então, com a contribuição de cada um que está aqui hoje e de 
cada um que está nos ouvindo, os nossos mais de 24 mil advogados. Só 
esse ano já foram mais de mil carteiras entregues dentro da OAB MA. 
Aqui o nosso Deputado Neto fez parte desse time, e eu confesso a vocês 
que essa é uma das minhas maiores emoções: poder abraçar, dar as 
boas-vindas e dizer que nós estamos de braços abertos para recepcionar 
cada novo advogado, cada nova advogada. Sabemos que foi um proces-
so de evolução, que muitas transformações a nossa sociedade viveu e 
que a advocacia precisa acompanhá-las. É muito importante destacar 
que a experiência e a jovem advocacia precisam caminhar lado a lado 
para trazer a realidade de hoje. Dessa forma, homenageio aqui a nossa 
diretoria mais uma vez, que amanhã celebrará e festejará essa gestão. 
Hoje, quero trazer aqui para vocês, que para mim é sim uma grandiosa 
missão poder estar aqui hoje à frente, ao lado do Dr. Kaio Saraiva, uma 
das instituições mais respeitadas do nosso País. E dizer que a nossa 
missão vai além da advocacia. As nossas comissões aqui representadas 
por vários presidentes precisam ser homenageadas porque elas são, Dr. 
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Marco Aurélio Junior, que hoje está constituindo uma comissão nacio-
nal na vice-presidência, os nossos verdadeiros braços dentro da socie-
dade. Confesso, Dr. Kaio, que o maior valor que me uniu ao senhor, 
para concluir essa homenagem a nossa diretoria também, foi o valor 
social, o comprometimento de entender que nós podemos ir além dos 
muros da advocacia e chegar, Deputado Othelino, até a sociedade para 
fazer muito mais, porque esse também é nosso papel de Ordem e das 
nossas comissões. Aqui eu agradeço a cada presidente que se doa, que 
serve de maneira voluntária, assim como a todos os integrantes que es-
tão aqui hoje. Eu agradeço por esse trabalho porque vocês estão trans-
formando, além da Ordem, estão transformando a sociedade. Muito 
obrigada. Quando a nossa advocacia, como trouxe a Deputada Socorro, 
é valorizada aqui dentro da Casa do Povo, sabemos que, uma vez que a 
advocacia é valorizada, Dr. Ivaldo, nós temos uma sociedade muito 
mais valorizada. Então, é um reconhecimento da nossa instituição, mas 
que valoriza todo cidadão. E, hoje, na vice-presidência, eu me sinto 
com a responsabilidade, não no local de se envaidecer, mas com uma 
missão que aquece o meu coração com o propósito de ser, de fazer mui-
to mais, de assumir um cargo em diretoria da nossa Ordem, que hoje 
está aqui celebrando 90 anos, encará-lo como um ciclo, mas não deve 
ser encarado como um ciclo de poder apenas, mas como oportunidade 
de poder fazer algo que deixe um legado do qual os atuais e os futuros 
profissionais do Direito, os nossos advogados e a nossa sociedade te-
nham orgulho sincero e genuíno, para que eu possa dizer que, ao lado da 
advocacia, eu pude fazer mais pela sociedade maranhense e que, juntos, 
aqui da OAB Maranhão, fizemos muito mais por toda a nossa institui-
ção nacionalmente, Dr. Kaio. Dessa forma, nós estamos fazendo mais 
por nosso País. Para concluir, eu quero citar, Dr. Carlos Nina, um dis-
curso que muito me emocionou na posse do Conselho Federal pela nos-
sa secretária, conselheiro federal aqui, Dr. Miguel Sauaia Antunes. Ela 
disse que, quando uma advogada avança, nenhum advogado retrocede. 
Pelo contrário, toda a advocacia avança junto. E quando a advocacia 
avança, toda a sociedade avança. Então, que possamos dessa forma nos 
unir, sim, para fazer muito mais pela advocacia do Maranhão, pela so-
ciedade maranhense. Que possamos estar unidos lado a lado, em igual-
dade de oportunidade, em respeito e valorização pelos 90 anos da nossa 
instituição. Viva a advocacia do nosso Maranhão! Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Nós partimos para a conclusão da nossa sessão solene e, antes de con-
ceder a palavra ao Presidente Kaio, eu vou convidar o Deputado Wellin-
gton do Curso para fazer uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, cumprimentar a Mesa e, de forma especial, o nosso 
querido Desembargador Dr. Ricardo. Seja muito bem-vindo à Assem-
bleia Legislativa. Nossa Vice-presidente Tatiana; nosso querido amigo 
Dr. Kaio, nosso Presidente; nosso Procurador Dr. Tarcísio; de forma 
especial, o amigo Presidente Othelino, sempre muito atencioso, sempre 
muito solícito. Ele fez essa brincadeira porque eu uso muito a tribuna 
da Assembleia, talvez um dos oradores que mais usa a tribuna da As-
sembleia Legislativa, nos últimos 10 anos, e é em todo os horários, por 
isso que ele pediu que fosse breve. Serei breve, não. Serei brevíssimo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, permita-me interrompê-lo. Eu também fui um 
usuário frequente da tribuna nos mandatos anteriores.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Lem-
bro-me. Eu como bom professor também sou um bom aprendiz e apren-
di com V. Ex.ª. Saudar a todos com a paz do Senhor, que Deus seja 
louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do 
Maranhão, sobre a OAB, advogados e advogadas, Seccional Maranhão. 
Quero cumprimentar, de forma especial, a plateia, a nossa querida ami-
ga e pré-candidata à deputada federal, Flávia. Seja muito bem-vinda à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Cumprimentar, de for-
ma especial, também quem está na plateia, meu amigo, ex-sargento do 
Exército, Bacute; e também o nosso sempre Presidente, Dr. Carlos. Seja 
muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Quero fazer minhas as palavras inicialmente 
da Dr.ª Socorro. Dr.ª Socorro, parabéns pela justa homenagem. Que to-

dos saibam que a justa homenagem foi por solicitação da Deputada So-
corro Waquim, aprovada, de forma unânime, na CCJ e pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. O reconhecimento dos 90 anos de 
história OAB e, principalmente, os trabalhos relevantes que a senhora 
ressaltou e que nosso Presidente, Dr. Carlos Nina, também ressaltou. 
Doutor Carlos Nina, quero fazer também minhas as palavras do Doutor 
Carlos Nina. A gente precisa da OAB independente, uma OAB indepen-
dente da política, dos partidos políticos, independente do Executivo, do 
Judiciário e do Legislativo. A OAB independente como instituição. Eu 
faço minhas breves palavras falando exatamente sobre isso: a Ordem 
e o Parlamento. Eu falo com propriedade, por quê? Poque o professor 
e Deputado Wellington do Curso encontra guarida na OAB Seccional 
Maranhão. Desde o nosso ex-presidente Tiago Diaz ao Dr. Kaio, nos-
so atual presidente, e a todas as comissões que nós batemos à porta, e 
faço referência ao Dr. Gustavo Mamede, quando então presidente da 
Comissão de Educação, nosso amigo Dr. Danilo, na luta pelos preca-
tórios, ao meu amigo Dr. Marinel, na luta em defesa dos professores e 
servidores públicos municipais, da descompressão, dos precatórios do 
Fundef, dos recursos do Fundeb. Então, a todos vocês a nossa atenção, 
Dr. Ivaldo, Dr. Gustavo, e a todos vocês o nosso respeito. E por que 
eu falo da Ordem e do Parlamento? Porque, todas as vezes que bate-
mos à porta da OAB, nós encontramos uma resposta pronta, efetiva. 
E assim foi no concurso para juiz, assim foi no concurso para Polícia 
Civil, assim foi no concurso para Polícia Militar. Nós ouvimos essa 
demanda, captamos essa demanda aqui no gabinete, Dra. Klícia Valéria 
Leite, nossa presidente da Comissão de Seletivos e Concursos da OAB, 
levamos até a OAB, o procurador da OAB, Dr. Bispo, prontamente nos 
ouviu, prontamente nos atendeu, e a OAB encontrou, naquele momen-
to, a possibilidade de ajuizar uma ação civil pública que hoje tramita na 
justiça estadual, está nas mãos no Dr. Osmar Gomes, que é a nomeação 
dos aprovados no último concurso da Polícia Militar. Então, falar de 
OAB 90 anos, eu estou trazendo para o aspecto prático, real e atual as 
conquistas da OAB, ao longo dos últimos 90 anos, e trazendo hoje para 
uma OAB presente, uma OAB parceira da Assembleia Legislativa, uma 
OAB que atende os deputados, uma OAB que, em particular, o Deputa-
do Wellington do Curso é fã, baba advogados, advogadas, conselheiros 
estaduais, conselheiros federais. Aqui, nesta Assembleia, tem um depu-
tado que advoga, que luta, que solicita ações em defesa da advocacia, 
da boa advocacia, bons advogados e advogadas do estado do Maranhão. 
Travamos uma luta, aqui na Assembleia Legislativa, com o apoio do 
Presidente Othelino, para a manutenção do exame da Ordem e muitas 
outras ações e projetos em defesa da advocacia, em defesa dos advoga-
dos e advogadas. Neste momento, quem usa a palavra é um deputado 
estadual que se rende à instituição OAB e aos seus membros, conselhei-
ros estaduais e federais, advogados e advogadas. Babo? Babo sim. De-
fendo? Defendo sim. Não mexam em advogado porque vão contar com 
a luta do professor e Deputado estadual Wellington do Curso. Finalizo 
dizendo que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a OAB-MA, 
advogados e advogadas. Advogados e advogadas, muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Convido o Deputado Neto Evangelista para fazer, também, uma breve 
saudação.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Esmo. De-
putado Othelino Neto, Presidente desta Casa, nosso Presidente. Exma. 
Sra. Deputada Socorro Waquim, autora da proposição para esta ses-
são solene. Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Duailibe, 
Vice-presidente do Tribunal de Justiça, neste ato representando nosso 
eminente Tribunal de Justiça do nosso Estado. Senhor Kaio Saraiva, 
meu Presidente, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Minha 
colega aqui da Assembleia Legislativa, Tatiana Costa, Vice-presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor Tarcísio Araújo, Procura-
dor Geral da Assembleia Legislativa. Senhor Deputado Wellington do 
Curso, Deputado Roberto Costa, que estão aqui presentes. Secretário 
Municipal de São Luís, André Campos. Senhores advogados e advo-
gadas que estão aqui presentes, para mim é uma honra poder participar 
deste momento, Presidente Othelino, porque, como já dito por Vossa 
Excelência, depois de 11 anos de formado no curso de Direito, me em-
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penhando muito na atividade pública e política do Estado do Maranhão, 
depois de 11 anos com algo chamada pandemia, me fez repensar muita 
coisa e uma dessas coisas que eu repensei foi em prestar o exame da Or-
dem. Naquela ocasião, eu fiquei pensando: 11 anos depois de formado, 
já mudou muita coisa. Legislação já mudou, Constituição também, mui-
tos aspectos também mudaram, porque, infelizmente, a nossa Constitui-
ção passa por diversas mudanças. Eu digo infelizmente, porque muitas 
vezes, até por casuísmos que a política muitas vezes traz e que acabam 
enfraquecendo a nossa legislação, mudanças que numa eleição aconte-
cem na Constituição e, na outra, é feita uma mudança naquele mesmo 
artigo que já foi mudado na eleição anterior. Então, eu fiquei pensando 
se ia dar conta de fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Mas, graças a Deus, por me dedicar dois, três meses e ter êxito, e fazer 
parte desta egrégia Casa, importante Casa do nosso estado do Maranhão 
que tem, ao longo dos seus anos, tido conquistas importantes para a ad-
vocacia. Com toda tranquilidade, eu digo que todos os presidentes que 
passaram por aquela Casa tiveram as suas contribuições, mas eu quero 
destacar, de forma especial, o Presidente Tiago Diaz que, na gestão em 
que V. Ex.ªs também contribuíram, deu um destaque maior ainda para a 
OAB, maior do que ela já tinha. Uma das instituições com maior crédito 
na população do nosso País passou a ter um crédito ainda maior. E eu 
tenho certeza de que, na gestão de V. Ex.ª, que tem a mesma sistemática, 
o mesmo entusiasmo e a mesma vontade de fazer pelos advogados, tam-
bém será uma gestão que marcará a sua passagem, do Kaio e da Tatiana 
pela OAB que, há pouco tempo, tem conquistado já diversos avanços 
para a advocacia maranhense. Como V. Ex.ª disse, agora eu sou de lá 
emprestado para cá, e o presidente daqui pediu para que eu continuasse 
emprestado para esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Esse é o meu desejo. Espero que seja o desejo do povo do Maranhão 
também, deputado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu espero 
também, Presidente, mas como não faço parte da Mesa Diretora desta 
Casa, não tenho impedimentos, além de trabalhar contra o Poder Públi-
co que me impede, mas outras causas não me impedem. Tenho me apai-
xonado pelo Tribunal do Júri, já pude atuar no Tribunal do Júri, depois 
que passei a fazer parte desta instituição, e tenho me apaixonado muito 
pela advocacia. Óbvio que a missão política acaba ocupando muito, 
mas me coloco aqui, dentro desta Casa, como um colega, mas também 
como um representante, se assim a categoria entender. Independente-
mente de qualquer circunstância, de qualquer situação, sou hoje advo-
gado e me coloco à disposição da OAB para os interesses que a Casa 
tenha dentro desta Casa Legislativa. Contem com este parlamentar aqui 
como um braço da OAB dentro desta Casa. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Antes de conceder aqui a palavra ao Dr. Kaio, Carlos Nina no seu 
pronunciamento, eu estava me lembrando que o senhor fez referência 
à amizade ao jornalista Othelino Filho, que também era advogado. A 
maioria das pessoas o conheceu como jornalista, mas era advogado 
também, e eu estava comentando com o Desembargador Ricardo que 
uma vez eu o acompanhei no lançamento da sua candidatura à presidên-
cia da OAB, ele foi seu eleitor, tanto na oportunidade que o senhor foi 
eleito presidente, quanto numa segunda candidatura. Nas duas, ele foi 
seu eleitor e sempre fazia referências com muito carinho a seu respeito. 
Concedo a palavra ao Dr. Kaio Saraiva, Presidente da OAB Seccional 
do Maranhão.

O SENHOR DR. KAIO SARAIVA PRESIDENTE DA OAB-
-MA - Muito boa tarde a todos. Deus é bom o tempo todo. O homem 
sonha, Deus quer, a obra acontece (Fernando Pessoa). Senhoras e se-
nhores, quero, inicialmente, cumprimentar o povo do estado do Mara-
nhão e agradecer a esta Casa por esta honrosa homenagem na pessoa do 
presidente desta Casa, o Deputado estadual, Dr. Othelino Neto. Quero 
cumprimentar toda advocacia do estado do Maranhão, cumprimentan-
do, de forma muito especial, toda diretoria da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional do Maranhão, nas pessoas da Dr.ª Tatiana Costa, Dr. 
Gustavo Mamede, Dr.ª Mariana Berredo, Dr. Vanir Fialho Júnior, que 
me acompanham nesta importante missão de lutar pela advocacia do 

nosso estado. E aqui já estender todos os cumprimentos e agradecimen-
tos a este honroso conselho que me acompanha nessa jornada, na ban-
cada estadual do Maranhão e também na bancada do Conselho Federal, 
meu amigo Charles, que muito bem representa ao lado do nosso amigo 
Thiago Diaz, da Dr.ª Ana Carolina Carvalho, da Dr.ª Cacilda, da Dr.ª 
Fernanda, no Conselho Federal do Estado do Maranhão, lá no Distrito 
Federal. Senhoras e senhores, cumprimentar a Caixa de Assistência dos 
Advogados na pessoa do nosso querido e direito amigo Ivaldo Brado. 
Não poderia deixar de cumprimentar a nossa Escola Superior de Advo-
cacia que muito contribui com a nossa casa, com a advocacia mara-
nhense, capacitando os advogados e advogadas na pessoa do querido 
amigo Antônio Gaspar. Também cumprimentar o nosso Tribunal de 
Ética e Disciplina. Aqui eu faço, Dr. Tarcísio, não na condição de pro-
curador desta Casa, mas de membro integrante do Tribunal de Ética e 
Disciplina que muito honra o nome da nossa advocacia. Parabéns e 
muito obrigado pela contribuição que sempre deu a nossa instituição, 
honrando o nome da advocacia maranhense e a nossa classe. Cumpri-
mentar, e aqui faço ao final não por menor importância, mas por fazer 
um justo reconhecimento e agradecimento. Quando eu cheguei a esta 
Casa, que fui cumprimentá-lo, o Desembargador Ricardo Duailibe, aqui 
representando o Tribunal de Justiça do Maranhão, fez questão do não 
cumprimento, e a primeira coisa ao dizer: “Presidente, estou aqui não 
apenas por representar o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
mas por ser integrante do Quinto Constitucional naquela Casa”. De-
sembargador, V. Ex.ª muito honra a advocacia e tenha certeza de que 
esse reconhecimento de estar lá e representar a advocacia do nosso es-
tado muito nos orgulha. Quero aqui fazer um registro que leve à direto-
ria do Tribunal o justo reconhecimento pelo ato de coragem necessário 
a nossa sociedade, adotado ontem, ao restabelecer o horário de funcio-
namento do Poder Judiciário do Estado do Maranhão das 8 às 18 horas. 
Desembargador, nós precisamos, em nosso País, Presidente Othelino, 
restabelecer, como o Presidente Carlos disse, o respeito às instituições, 
e aquele ato faz com que o povo, mais uma vez, acredite na seriedade 
do Poder Judiciário e no comprometimento deste órgão tão importante 
para com a sociedade. Meus parabéns! Senhoras e senhores, que honra 
poder hoje o meu Secretário Gustavo Mamede, que sempre faz questão 
de frisar, como presidente em exercício mais jovem do país, com 34 
anos, representar com muito orgulho a advocacia do nossos estado nes-
sa instituição, Deputado Neto, a instituição civil, segundo as pesquisas 
já realizadas, a instituição de maior credibilidade deste país. Não posso 
aqui deixar de agradecer a justa homenagem, Deputada Socorro Wa-
quim, realizada hoje à Ordem dos Advogados do Brasil. Esse reconhe-
cimento é feito não apenas às gestões, mas à advocacia, à feita à força 
da nossa instituição, à Ordem, como muito bem colocada aqui por todos 
os outros que falaram nesta tribuna. Prometo não me estender e repetir 
o que todos já falaram, pois, adotando a premissa do nosso Ex-presiden-
te Claudio Lamachia, um discurso para ser bom não precisa ser longo e, 
se ele for curto, nem precisa ser bom. A Ordem contribuiu muito com o 
crescimento do nosso País. Foi à porta da Ordem, estando à frente Rai-
mundo Faoro, que bateram, na Ditadura Militar, as instituições buscan-
do auxílio para que nós tivéssemos restabelecidos direitos importantes 
a nossa sociedade, Desembargador Ricardo Duailibe, como o restabele-
cimento do habeas corpos quando enfrentávamos ali um estado de ex-
ceção. A Ordem, por isso e por diversas outras medidas de coragem, 
sofreu diversos atentados, mas jamais nem a Ordem nem a advocacia, 
pois em todos somos um e em um somos todos. A Ordem só é uma 
instituição forte, porque tem uma advocacia forte e homens como os 
senhores e as senhoras que têm muita coragem. A Ordem não se furtou 
jamais às grandes lutas da sociedade. E daquele caminho tortuoso, pas-
samos, então, a percorrer o caminho da redemocratização na década de 
80, com uma Constituição redigida, meus queridos amigos deputados, 
mais uma vez, Neto Evangelista, por um advogado que ali estava em-
prestado ao Poder Legislativo Nacional, o nosso querido e saudoso 
Ulysses Guimarães. Um grande pedido Ulysses fez naquele momento, 
em reconhecimento a nossa instituição e ao trabalho prestado ao nosso 
país, que no texto constitucional tivesse uma pequena frase que repre-
sentasse tudo que nós advogados e advogadas somos indispensáveis à 
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administração da justiça. Desembargador Ricardo, magistratura e advo-
cacia são duas faces de uma mesma moeda. De um lado, a advocacia, de 
um lado a justiça judicante; do outro lado, a justiça operante, mas que 
buscam entregar o mesmo objetivo, uma entrega de uma prestação ju-
risdicional célere e efetiva a toda sociedade. E aqui repito, mais uma 
vez, precisamos compreender nós, operadores do direito, que não so-
mos inimigos. Lutamos pelo mesmo objetivo. E aqui destaco, mais uma 
vez, na tribuna desta Casa, que a magistratura possa reconhecer o valor 
da advocacia para nossa sociedade, especialmente para aqueles que 
mais precisam. Destacando, especialmente, a importância dos honorá-
rios da nossa advocacia. Existem muitas demandas? Sim. Mas se exis-
tem demandas é porque existem atos de ilegalidades a serem combati-
dos. E o advogado está lá para atender o mais humilde, o mais simples 
como aquele também que precisa de uma maior defesa, aquele que tem 
um maior poder aquisitivo, sem fazer distinção entre senhores e senho-
ras, mas aqueles que são cidadãos e o que mais precisa. A OAB teve 
destaque no Maranhão em lutas importantíssimas pelos direitos huma-
nos, pelos direitos sociais. Tivemos participação importante, relevante 
na nossa retomada da unidade prisional de Pedrinhas que ficou conhe-
cida no país todo, Deputado Othelino, por ações, infelizmente, tortuosas 
que impactaram toda a sociedade do nosso país. Aqui, senhores, quero 
mais uma vez agradecer a esta Casa por esta justa homenagem. Quero 
homenagear os advogados e advogadas do Estado do Maranhão por 
podermos construir juntos essa história de grande valor para a nossa 
sociedade. Presidente Carlos Nina, essa história de 90 anos, de nove 
décadas construídas por 22 presidentes e que, hoje, eu tenho a honra de 
carregar e de poder representar. Que nós possamos juntos construir, no 
Estado do Maranhão, uma Ordem cada vez mais forte, respeitada, inde-
pendente, honrando todos os advogados e advogadas que, ao longo des-
ses 90 anos, construíram essa história de valor realizada e operada por 
muitas mãos. Senhoras e senhores, caminhando para o final, quero agra-
decer cada um dos deputados que se fazem presentes nesta Casa até este 
momento por honrar a advocacia maranhense, e solicitar aos nossos 
conselheiros, a nossa diretoria que nós possamos manter, ao longo dos 
próximos 3 anos, os pés no chão, firmes, compreender, como colocou 
muito bem aqui o Presidente Carlos Nina, que estamos na Ordem, não 
para sermos servidos da instituição, mas para servir a advocacia. Neste 
Presidente tenho apenas um soldado para estar ao lado de cada um de 
vocês na defesa incessante do exercício profissional de cada advogado 
e de cada advogada, na defesa incessante do respeito e da valorização 
da Ordem dos Advogados do Brasil, pois “os rios não bebem a sua pró-
pria água, não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mes-
mo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros 
é uma regra da natureza. A vida é boa quando se está feliz, mas a vida é 
muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa.” Papa Fran-
cisco. Que a gente possa carregar o exemplo de humildade, mas de for-
ça da advocacia pelos próximos três anos, que possamos honrar, ao final 
deste mandato, cada voto confiado pela advocacia maranhense e que 
possamos também orgulhar todos os advogados, de forma geral, pois 
fazemos uma gestão para todos e todas. Muito obrigado a cada um de 
vocês, meus diletos parabéns e viva a advocacia!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhoras e senhores, estamos concluindo a nossa Sessão Solene e farei 
aqui um breve registro da alegria. Temos aqui a iniciativa da Deputada 
Socorro Waquim, de prestar essa homenagem à OAB Maranhão. Ela 
me informou, por gentileza, porque nem precisava, que iria apresentar 
o requerimento desta Sessão Solene. Eu a parabenizei pela iniciativa. 
Acho que é muito merecida. Recebam essa homenagem, senhoras e se-
nhores advogados e advogadas aqui presentes, presidente Kaio, não só 
como uma homenagem da Deputada Socorro ou dos demais deputados, 
de todos que aprovamos o Requerimento, mas como uma homenagem 
e reconhecimento do povo do Maranhão, porque esta, de fato, é a Casa 
do povo. Aqui estão representados os mais diversos segmentos e pensa-
mentos da sociedade. Aqui tem deputados de entendimentos ideológi-
cos, de posicionamos religiosos, de posições evidentemente partidárias, 
diversas. E isso é a riqueza do parlamento e por isso torna ainda mais 
importante esta homenagem à OAB/Maranhão. E isso é um reconheci-

mento em razão da importância que os advogados têm. Como se fazer, 
como vocês em disseram, justiça sem uma advocacia forte? E nós te-
mos essa compreensão. Eu não sou advogado de formação, mas tenho a 
perfeita compreensão da importância fundamental da advocacia e, além 
disso, da instituição OAB como uma instituição fundamental no Estado 
Democrático de Direito, a OAB tem levantado bandeiras importantes 
em momentos de dificuldade pelo qual o País já passou. Esta quadra 
histórica é uma quadra que merece muito cuidado, e a OAB tem sido 
sempre essa voz, levantando sempre a importância do equilíbrio e da 
manutenção das regras previstas na nossa Constituição. Portanto, que a 
OAB continue sendo essa instituição cada vez mais ativa, cada vez mais 
vigilante, para que ninguém se sinta no direito de se insurgir contra as 
regras que estão estabelecidas na Constituição. Nós temos visto com 
preocupação figuras importantes da República, às vezes, atentando ou 
se insinuando contra as instituições, pessoas que têm o dever constitu-
cional de fazer cumprir a Constituição e de respeitar os demais Poderes, 
fazendo insinuações preocupantes. Isso torna instituições como a OAB 
ainda mais importantes para sempre se insurgir contra qualquer tenta-
tiva de subjugar a Constituição ou qualquer um dos Poderes da Repú-
blica. Então, esse momento aqui, hoje, também serve para essa reflexão 
a fim de que nós possamos reforçar a importância das instituições e do 
nosso Estado Democrático de Direito. Vejo e acompanho a luta de vo-
cês e quero fazer uma referência, por dever de justiça, ao Ex-presidente 
Thiago Diaz, que fez um excelente trabalho à frente da OAB. Também 
cumprimentar o Presidente Kaio, que inicia a sua missão. Quero lhe 
dizer, Kaio, que, se advogado fosse, teria votado em você. Faço votos 
de que realizem e continuem fazendo esse belo trabalho, representando 
os advogados. Contem sempre com a Assembleia Legislativa. O Tiago 
sempre dialogava conosco um diálogo muito claro e transparente. Nós 
continuamos com esse diálogo permanente. Considerem a Assembleia 
sempre um parceiro dos advogados e das advogadas do Maranhão e do 
Brasil. Então, concluímos a nossa sessão solene, nesta manhã de quin-
ta-feira. Certamente, é uma manhã mais alegre por nós estarmos aqui 
todos juntos homenageando os advogados do Brasil e do Maranhão. 
Um grande abraço a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encer-
rada a presente Sessão. 

SESSÃO SOLENE (ENTREGA DE MEDALHA MANOEL BE-
CKMAN) REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 ÀS 11h45.

MESA:
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ 

JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, PRESIDENTE DO TRIBU-
NAL REGIONAL ELEITORAL (Homenageado)

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ 
JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, DIRETOR DA ESCOLA SUPE-
RIOR DA MAGISTRATURA (Homenageado)

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAR-
CELINO CHAVES EVERTON

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA ÂNGELA SALAZAR, VI-
CE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
MARANHÃO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDUARDO NICOLAU, 
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA SUELY DE OLIVEI-
RA SANTOS, SEGUNDA VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MAGISTRADOS

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
Sessão Solene convocada para entrega da Medalha Manuel Beckman 
aos Desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos e José Jorge 
Figueiredo dos Anjos, concedidas por meio das Resoluções Legislati-
vas número 861/2018 e 891/2018, oriundas dos Projetos de Resolução 
Legislativa número 047/2017 e 046/2018, ambos de minha autoria. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 47
Convido para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Desembarga-
dor José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral e homenageado desta Sessão Solene; o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, Diretor da 
Escola Superior da Magistratura e também homenageado desta Sessão 
Solene; o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelino Chaves 
Everton, neste ato, representando o Presidente do Tribunal de Justiça, 
Desembargador Paulo Velten; a Excelentíssima Senhora Ângela Sa-
lazar, Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; o 
Excelentíssimo Senhor Eduardo Nicolau, Procurador Geral de Justiça; 
a Excelentíssima Senhora Juíza Suely de Oliveira Santos, Segunda Vi-
ce-Presidente da Associação dos Magistrados. Registro e agradeço as 
presenças da Excelentíssima Senhora Desembargadora Sônia Amaral; 
do Excelentíssimo Senhor Jorge Rachid; da Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Francisca Galiza, do Excelentíssimo Senhor Desem-
bargador Jamil Gedeon; do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
José Gonçalo; do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vieira Filho; 
do Excelentíssimo Senhor Ednarg Marques, Promotor de Justiça; do 
Excelentíssimo Juiz André Bogéa, da Excelentíssima Senhora Juíza 
Márcia Chaves; do Excelentíssimo Senhor Juiz Ângelo Santos; do Ex-
celentíssimo Juiz Itaércio Paulino da Silva; do Excelentíssimo Senhor 
Chico Carvalho, Vereador da cidade de São Luís; do Excelentíssimo 
Senhor Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior. E registro ainda 
a presença do Desembargador Vicente Castro, também aqui conosco 
no plenário, a quem agradeço pela presença. Nesse momento, farei a 
entrega da Medalha Manuel Beckman aos homenageados. Concedo a 
palavra ao Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, homena-
geado nesta Sessão Solene.

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE FIGUEIRE-
DO DOS ANJOS – Muito bom dia a todas e todos. O Desembargador 
José Joaquim aqui sempre cortês. Ele sempre responde aos bons-dias. 
É uma coisa rara. As pessoas não respondem, em geral. Eu tenho muita 
coisa para falar, mas trouxe algo escrito e prometo que serei o mais 
breve possível, porque discurso bom é discurso curto. As pessoas não 
querem ouvir tanto, tanto. E as pessoas, em, geral sabem que discurso 
são discursos, são palavras e palavras. Mas para mim as palavras têm 
muita importância. E tudo que eu digo é assim com segurança, com 
certeza e com verdade. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem-
bleia Legislativa do nosso Estado, digno Deputado Othelino Nova Al-
ves Neto, nosso anfitrião a quem eu saúdo todos os presentes e todos os 
eminentes deputados que compõem o Poder Legislativo maranhense, 
assim como todos os meus colegas desembargadores do Tribunal de 
Justiça, que muito me honram com as suas presenças. Não vou citá-los, 
porque poderei correr o risco de esquecer alguém, mas vocês sabem que 
todos moram no meu coração. E essa homenagem eu divido com todos 
vocês como também com os meus queridos colegas juízes de Direito, 
porque a maior parte da minha vida eu fui juiz. Como dizia o Desembar-
gador Paiva, mas o Paiva chegou ao Tribunal já com sessenta e poucos 
anos, ele disse que era juiz, ele era magistrado. Ele não gostava muito 
do título de Desembargador. Peço permissão a todos e todas para, pro-
fessando minha fé, citar o texto de provérbio 22:1, que assim nos diz: 
“O bom nome vale mais do que as muitas riquezas e o ser estimado é 
melhor do que ter prata e ouro.” Com essas palavras iniciais, agrade-
ço esta comenda de Honra ao Mérito Manuel Beckman, que provem 
do reconhecimento do Parlamento Estadual pelos longínquos serviços 
prestados aos maranhenses e àqueles que aqui escolheram como seu 
torrão. Sou um homem simples da Baixada. Todos sabem que recorri 
ao estudo como forma de suplantar todas as adversidades. Estas foram 
superadas graças ao empenho e ao amor filial depositado em nós por 
minha mãe querida e amada, Aldeíde Figueiredo dos Anjos, e pelo meu 
estimado pai, Liberino Santos dos Anjos, que foram enérgicos e sempre 
mostraram, não só a mim, como a todos os meus irmãos, Neto, José 
Joaquim, Liberino e Carlito, o caminho correto a ser trilhado. Eles que 
não estão mais presentes entre nós, com certeza, estão aqui ao meu lado 
vivenciando com muito orgulho este momento. Convicto estou ainda 
que a família é o nosso único e repleto refúgio e refrigério da alma. 

Compartilho com a Karina, que há 15 anos está comigo, com a minha 
filha, Jorgiana, com os meus filhos, Jorge e Júnior. Eu jamais pensei que 
hoje eles estivessem aqui, neste plenário, como juiz e representando o 
nosso Corregedor, Desembargador Froes Sobrinho, o Alex, que não está 
presente, o Fernando, o Pablo. Vocês pensam que é fácil, mas eu sei a 
ordem certa de nascimento. O Pablo, o Vitor e Jorgiana e, por fim, meu 
caçulinha Davi Jorge, aqui bem na frente, empolgado, como sempre. 
E eu quero e espero que não siga a carreira do pai nem dos irmãos, 
que siga a carreira de médico. É um desejo que nós temos. Está vendo, 
Davi? vou te dar essa responsabilidade. A homenagem, Senhor Presi-
dente, surpreendeu-me, alegrou o meu coração, posto que é fruto da 
semeadura empreendida na carreira que resolvi seguir como profissão. 
A magistratura me proporciona possibilidade de solução dos conflitos 
e das querelas que o cidadão vive no seu dia-a-dia. O melhor é ser um 
pacificador social do que ser um juiz. Sei que esta comenda impõem so-
bre nossos ombros a responsabilidade, de ontem e de todo sempre, em 
conduzir com respeito e ética, mantendo-se sempre digno de tamanha 
honraria. Não à toa que recebe o nome de um grande revolucionário 
que, deixando sua terra natal, veio lutar e viver no Maranhão. Ele gos-
tava muito de ser chamado por Bequimão e foi enforcado pelas forças 
portuguesas naquela época. Assim, muitos maranhenses e brasileiros 
deixam a sua terra natal e passam a desbravar novos horizontes, a fim 
de dar um significado maior às suas vidas e às suas lutas. Minha peque-
na São João Batista, que carinhosamente carrego no peito, mostrou-me 
que o horizonte a ser buscado é belo e que estudo, trabalho, dedicação 
e amor são os maiores candeeiros. Candeeiros para muita gente. Os 
jovens não devem saber o que significa, não é? Mas os mais velhos 
tanto sabem. Candeeiro é daquele tempo em que nós não tínhamos luz 
elétrica. Era ele que nos iluminava antes da Equatorial e da Cemar. Por 
derradeiro, neste momento, quero registrar minha gratidão a esta Casa 
de leis que me proporcionou tamanha emoção neste dia elevado a Nossa 
Senhora de Fátima. Eu lembro muito da minha mãe, nesse momento, 
que, durante toda a sua vida, era uma devota e ela só usava branco e 
azul. E os meus trajes também, traduzem essa homenagem a ela. Senho-
ras e senhores, voltando a fala inicial, repito que o bom nome vale mais 
que as muitas riquezas e que o ser estimado é melhor do que o ouro ou 
a prata, para enaltecer que o caminhar e até onde caminhar depende da 
ajuda dos nossos amigos. Cultivemos, pois, amizade e vivamos felizes. 
E eu sou muito feliz por ter poucos amigos, mas, sinceros. Desculpem, 
por gentileza, se não pude nominar um a um todos os presentes. Cada 
um a sua maneira é responsável por esta homenagem que eu estou re-
cebendo nesta manhã. Muito, mas muito obrigado à Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão e a todos vocês que estão aqui. Por fim, 
não esqueçamos que o caminho dos justos é como a aurora do dia que 
vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Hoje é um dia perfeito. 
Que tenhamos uma sexta-feira repleta de saúde e paz. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença do Excelentíssimo Senhor Kaio Saraiva, Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maranhão, que já está na 
Mesa aqui conosco. Concedo a palavra ao Senhor Desembargador José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos.

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEI-
REDO DOS ANJOS - Bom dia a todos e a todas. Espero que este-
jam bem, assim como seus familiares. Cumprimento as autoridades 
presentes à Mesa na pessoa do eminente Deputado Estadual Othelino 
Neto e peço licença, também, na pessoa do meu querido Deputado Pará 
Figueiredo. Cumprimentar a todos os senhores Deputados e as senho-
ras Deputadas neste parlamento; a eminente Desembargadora Ângela 
Salazar. Cumprimentar os eminentes membros da Corte Eleitoral, os 
meus queridos servidores, queridas servidoras da Justiça Eleitoral, a 
família eleitoral como assim gosto de citar; ao eminente Desembarga-
dor Marcelino Ewerton, presidente em exercício e, aqui, representando 
o querido presidente Desembargador Paulo Velten, na pessoa de quem 
saúdo os meus queridos desembargadores, minhas queridas desembar-
gadoras, queridos servidores e servidoras do Poder judiciário Estadual. 
Na pessoa do Dr. Nicolau, esse querido amigo, quero cumprimentar to-
dos os membros do Parquet estadual. Na pessoa da minha querida juíza, 
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cumprimentar os meus queridos e queridas juízes estaduais. Dr. Kaio, 
na pessoa de quem saúdo também as senhoras advogadas e os senhores 
advogados. Hoje eu poderia dizer a todos que sou um homem feliz. 
É verdade, mas gostaria também, antes de ingressar no meu discurso, 
aqui, cumprimentar os meus familiares, os meus amigos e as minhas 
amigas aqui presentes. Hoje é o dia que poderíamos dizer de coinci-
dência, mas eu digo que não. É um dia de providência, 13 de maio, 
entre as datas comemorativas e em que eu e o eminente Desembargador 
José Jorge recebemos esta Comenda Manuel Beckman, nós registra-
mos o dia de nossa Senhora de Fátima e da Abolição da Escravatura. 
Ser agraciado com a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, 
maior láurea do Poder Legislativo do Maranhão, muito me orgulha e é 
paradoxal, uma vez que todas as minhas atitudes e referências sempre 
tiveram uma conotação impessoal, motivada pela defesa intransigente 
dos princípios constitucionais e de preceitos de caráter universal. E aqui 
eu abro um parêntese: o Manuel Beckman com seu irmão Tomaz, que 
era advogado, Dr. Kaio, foram que exatamente iniciaram essa revolução 
em 1684, em fevereiro e finda em maio de 1685, onde, como bem dito 
pelo eminente Desembargador José Jorge, ele foi enforcado e seu irmão 
preso, porque eles haviam exatamente se rebelado contra a coroa, haja 
vista dois aspectos: estavam escravizando os índios e ele, que era dono 
de engenho e também um comércio que teve um declínio muito grande 
diante do Governador Francisco de Sá, que foi morar exatamente em 
Belém, e não em São Luís do Maranhão, que era Grão-Maranhão e 
Pará. E nós magistrados sabemos, eminente Desembargador Jamil, que 
à época a nossa jurisdição ia do Ceará ao Amazonas. Não desejo ser in-
grato, não. Antes de tudo, cabe a incumbência de agradecer a concessão 
desta honrosa Comenda. Receber do Poder Legislativo do Maranhão 
uma homenagem tão importante implica dizer que estou trilhando o 
caminho correto, assim como o Eminente Desembargador José Jorge. 
Neste momento solene, é imperioso agradecer também a minha família, 
que sempre me encorajou no verdadeiro caminho metafórico que trilhei 
ao longo de várias décadas na Magistratura Maranhense. Tenho plena 
convicção de que essa grande caminhada não teria acontecido sem o 
apoio e participação incondicional dos meus familiares, representados 
nas figuras maiúsculas do meu querido pai, Liberino Santos dos Anjos, 
e da minha querida mãe, Aldeídes Figueiredo dos Anjos, pelas mãos 
dos quais iniciei essa jornada sem, contudo, esquecer da Telma; da Pa-
trícia; do Carlos Parabuçu, aqui com assento nesta Casa, o Deputado 
Estadual Pará Figueiredo; do Joaquim Filho; das minhas noras, Ana 
Paula e Flávia; dos meus netos, João Gabriel, Júlia, Felipe, Lucas, Luís 
e Ana; e dos meus irmãos, Joaquim Francisco, o servidor mais antigo 
do Tribunal de Justiça, com 52 anos de serviço; o Desembargador José 
Jorge; o Liberino, o nome de nosso pai; e o Calos Figueiredo. Devo 
dizer que em minha trajetória como magistrado, sempre desenvolvi um 
trabalho institucional, não em nome próprio ou para benefício próprio, 
mas em nome da Justiça e para o benefício dos jurisdicionados, nunca 
renunciando aos fundamentos e valores da Magistratura, agindo com as 
armas da legalidade na tentativa de concentrações positivas em nome da 
Justiça, para a qual jurei cumprir seus mais fiéis propósitos. Sempre tive 
o entendimento de que a trajetória profissional de pessoas que detêm o 
verdadeiro espírito público, este múnus que nós exercemos, implica em 
se livrar dessas algemas do ego, da vaidade e da concentração em si 
mesmos, cumprindo requisitos de honestidade e respeito humano. Se-
nhoras e senhores, estou, nesse momento, na Assembleia Legislativa do 
Estado, e peço vênia para chamá-la, de agora em diante, Casa do Povo. 
Do povo que amo tanto, o maranhense e, em particular, os queridos 
conterrâneos joaninos, da terra tão espetacularmente concebida com a 
generosidade da mãe natureza, que cobra todos de nós, filho do nosso 
querido Maranhão, respeito a ela mediante ações de amor e valorização. 
O caráter universal das leis é uma imposição natural. Deve catalisar e 
constituir fator nuclear e efetivo reconhecimento do que é zona comum. 
Sendo assim, a Casa do Povo deve continuar dirigindo suas ações me-
diante resoluções jurídicas e políticas, referendando a ordem e a har-
monia do Estado, legitimando a cidadania, mantendo a ordem social e 
fortalecendo o nosso Estado nos seus fundamentos. Portanto, a defesa 
do valor da justiça implica em lutar por uma vida íntegra, harmônica, 

dentro dos parâmetros legais, respeitando os princípios democráticos, 
combatendo a violência e lutando contra a desigualdade social. É com 
esse espírito que tenho pautado minhas ações como magistrado, com 
uma constante reflexão em que não há espelho para vaidades pessoais, 
porém, sim, a tentativa sistemática de servir a justiça, a sociedade e a 
cidadania, tendo como premissa a paz social. A propósito, ser magis-
trado é satisfazer, minimamente, a cidadania e não se dobrar diante de 
vontades vans. É saber ouvir com permanente exercício da humildade, 
da sensibilidade em perfeita sintonia com o cidadão e com os preceitos 
constitucionais. Com essa convicção, com a minha história, com a mi-
nha origem, digna e humilde, oriundo da minha querida São João Batis-
ta, cumpro o meu dever com coragem e crença no povo, na cidadania, 
nas leis e na Constituição Federal. Essa honraria, Presidente Othelino, 
que ora me é conferida não se constitui para mim em apenas um mo-
mento de júbilo, porém se apresenta como fato que me provoca muito 
orgulho e gratidão, assim como a todos os meus familiares. Ostentar 
ao peito a medalha Manuel Beckman, considerado por alguns autores 
como o protomártir da independência, aumenta enormemente as minhas 
responsabilidades, mas me enche também de espírito de ânimo para 
seguir lutando por uma sociedade mais justa, mais solidária, fazendo 
prevalecer o ideal da justiça e da paz pública. Nesse sentido, concluo 
meu pronunciamento, reiterando os meus agradecimentos e as minhas 
congratulações aos Exmos. Senhores Deputados e às Exmas. Senhoras 
Deputadas por esta honraria. Deus abençoe a todos e a todas. Deus no 
comando de tudo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença da Senhora Juíza do Tribunal Regional Eleitoral, 
Dra. Ana Graziela. Deputado Wellington, V.Exa. disse que gostaria de 
fazer uma saudação aos homenageados? V.Exa. pode utilizar qualquer 
uma das tribunas para uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Presidente Othelino, muito obrigado mais uma vez por 
me conceder a possibilidade e o espaço para poder fazer uma breve 
saudação a todos os nossos convidados na Assembleia do Estado do 
Maranhão. E faço referência, porque, como deputado desta Casa, nós 
temos um Presidente democrático, republicano e que dá espaço para to-
dos nós deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
E, antes de cumprimentar a Mesa e cumprimentar todos os nossos con-
vidados, eu faço ressalva pelo reconhecimento e gratidão que eu trago 
no coração. O Presidente Othelino, mesmo sendo do mesmo partido 
do ex-governador do Estado, mas sempre nos deu espaço para traba-
lhar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Um deputado 
que não tem sangue na política, um deputado que não tem sobrenome 
na política e um deputado que tem orgulho de ser deputado, orgulho 
de ser deputado. E esse orgulho eu trago no coração pelo Presidente 
que nós temos na Assembleia Legislativa, que sempre nos deu espaço 
e oportunidade para fiscalizar, para cobrar, para denunciar na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão. Presidente Othelino, mais 
uma vez, muito obrigado, muito obrigado de coração. Cumprimentar 
de forma especial os nossos homenageados: Dr. José Joaquim, sempre 
muito atencioso, muito solícito conosco na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão; o Desembargador José Jorge Figueiredo, mui-
to obrigado pela atenção também. Cumprimentar, de forma especial, 
o nosso Desembargador Marcelino Chaves. Everton, muito obrigado 
pela presença também. Cumprimentar todas as mulheres, todas as ma-
gistradas em nome da querida Desembargadora Ângela Salazar. Mui-
to obrigado por ter vindo também. Querido amigo Eduardo Nicolau, 
sempre muito atento à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
institucionalmente parceira a Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, muito obrigado. Exmo. Senhor Kaio Saraiva, nosso Presidente 
da OAB, Seccional Maranhão, jovem advogado, muito obrigado pela 
sua presença e a Juíza Suely de Oliveira Santos. Cumprimentar a todos 
da plateia na pessoa da juíza, da magistrada Dra. Ana Graziela. Seja 
muito bem-vinda à Assembleia Legislativa. E, assim, cumprimento a 
todos que aqui estão. Senhoras e senhores, uma justa homenagem hoje 
a dois desembargadores, a dois magistrados pela sensibilidade do nosso 
Presidente Othelino, de sua autoria, mas aprovado de forma unânime na 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 49
CCJ e de forma unânime por todos os deputados. Isso mostra e eu quero 
deixar bem claro duas observações importantíssima, dado o respeito 
que o nosso Presidente tem com os demais pares. Cumprimento aqui, 
de forma especial, o meu amigo Pará figueiredo, meu vizinho. Senta ali 
ao meu lado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Temos a cadeira um lado do outro. Cumprimentar de forma especial 
o Pará Figueiredo. Então mostra o respeito que o Deputado Othelino 
tem com todos os demais pares e a aprovação de forma unânime. E, se-
gundo, o respeito, o carinho, demonstração da Assembleia Legislativa 
pela qualidade dos dois homenageados, na manhã de hoje, com a maior 
comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, fazendo 
referência, nesse momento, à gratidão, ao reconhecimento pelo trabalho 
prestado relevante ao Estado do Maranhão. E a Assembleia Legislativa, 
dessa forma, mostra para a sociedade, principalmente na gestão do Pre-
sidente Othelino, essa parceria, essa comunhão além da independência, 
mas essa aproximação e respeito entre o Poder Legislativo e Poder Ju-
diciário do Estado do Maranhão. Sejam todos bem-vindos à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Aos nossos homenageados, que 
Deus continue abençoando as suas vidas abundantemente, que Deus 
estenda as suas mãos poderosas sobre as suas vidas. E aqui na Assem-
bleia Legislativa, hoje, se rende a esses dois homens públicos que muito 
fizeram e continuam fazendo pelo Estado do Maranhão e que tiveram 
a sensibilidade e o reconhecimento do nosso Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Que Deus seja louvado, que Deus 
estenda suas mãos poderosas sobre todos. E quem que fala isso? Sem-
pre deixei bem claro. Quem fala isso? Já mencionei antes e vou repetir: 
não é um deputado que tem sangue na política e que tem sobrenome 
na política. Quem faz esse reconhecimento é um simples deputado, é 
um humilde deputado que chegou a esta Casa pelo voto honesto, pelo 
voto popular, filho de mãe solteira, abandonado pelo pai quando tinha 
7 meses de nascido, que começou a trabalhar desde os 14 anos de idade 
e estudou em escola pública. E é por isso que eu digo para vocês que 
eu tenho orgulho de ser deputado e ter sobre minha presidência o presi-
dente Othelino. Tenho orgulho de ser deputado e é por siso que eu estou 
aqui, hoje, pelo Presidente Othelino, pelos dois homenageados, por to-
dos vocês para dizer o quanto vocês são importantes para nós, vocês do 
judiciário. Muito obrigado. A nossa gratidão na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e de um humilde deputado que está aqui, mais 
uma vez, para agradecer a todos vocês. Presidente, homenageados e a 
todos vocês, muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Bom dia a todos e a todas. Estamos caminhando para a conclusão desta 
nossa bela e tão calorosa Sessão Solene. Eu agradeço a todos e a todas 
pelas presenças. Agradeço, inclusive, aos que compõem a Mesa conos-
co, Dr. Kaio, que representa o Presidente da OAB, que ontem esteve 
conosco aqui e hoje já está de volta. Venha muitas vezes, Dr. Kaio. O 
Dr. Eduardo Nicolau; Desembargador Marcelino; os nossos dois home-
nageados, Desembargador José Joaquim e Desembargador José Jorge; 
Desembargadora Ângela, que em breve assumirá o importante desafio 
de presidir o nosso Tribunal Regional Eleitoral; Dra. Suely Feitosa, re-
presentando a Associação dos Magistrados. Senhores desembargadores, 
senhoras desembargadoras aqui presentes, juízes, advogados, amigos 
dos homenageados, familiares dos homenageados. Aliás, cumprimento 
os familiares dos dois homenageados na pessoa do meu amigo Deputa-
do Estadual Pará Figueiredo, filho e sobrinho dos homenageados, um 
excelente deputado, muito querido por todos nós e, em especial, por 
mim. Senhoras e senhores, essa homenagem de hoje com a entrega da 
Medalha Manuel Beckman, que é a maior comenda do Poder Legislati-
vo do Maranhão, até dispensas maiores justificativas, tendo em vista o 
extenso currículo, a extensa folha de serviços prestados por um e por 
outro ao judiciário e ao Maranhão, ao nosso sistema de Justiça. Normal-
mente essas Sessões Solenes são feitas individualmente, mas como os 
homenageados são irmãos, achamos interessante convidar os dois para 
que recebessem no mesmo dia. Afinal de contas, muito dos presentes 
aqui são amigos e familiares de ambos, por isso fizemos, digamos as-
sim, essa inovação de convidá-los para receber estas comendas conjun-
tamente. Mas eu propus já faz algum tempo e eu sou autor tanto de um 

título quanto de outro. Foi em 2018, mas as atribuições acabaram atra-
palhando um pouco, atrasando, sobretudo, o que atrapalhou foi a pande-
mia, que nos impediu de nos reunir. Nós tivemos, inclusive, o período 
sem sessões presenciais. E, graças a Deus, chegou este momento de nós 
fazermos, hoje, essa entrega. O Desembargador José Jorge, em uma de 
nossas conversas, me disse que a primeira Comarca em que foi juiz foi 
em São Luís Gonzaga. Passou por Viana, por Caxias, até chegar aqui na 
capital e, há 4 anos, tornou-se Desembargador. Já são aí, embora ele 
seja jovem, já são 35 anos de magistratura. A jovialidade e a juventude 
do Desembargador não traduzem já tantos anos de magistratura. O De-
sembargador José Joaquim, a sua primeira comarca foi em Riachão. 
Passou por Bacabal, aí veio para São Luís. Eu não sei as outras todas, 
mas lembro-me bem que eu, estudante de jornalismo, estagiário, traba-
lhava no jornal O Debate e fui fazer uma entrevista. Foi uma das primei-
ras da minha carreira. E lá encontrei o então juiz José Joaquim Figuei-
redo dos Anjos, que meu deu uma entrevista. Ele já estava na vara 
criminal. Acho que era, que hoje é de organizações criminais. E conver-
samos. Aí ele me disse, ao final da entrevista, me atendeu com muita 
presteza e disse: “Te peço uma coisa.” E eu: “Pois não, doutor.” “Toma 
cuidado, porque muitos dos que vêm aqui me entrevistar escrevem meu 
nome errado. Em vez de escrever José Joaquim Figueiredo dos Anjos, 
escrevem José Joaquim Figueiredo dos Santos.” E eu tive esse cuidado. 
E a matéria saiu com o nome bem escrito. Mas lembro-me bem desta 
matéria, que já faz alguns anos, embora o Desembargador também seja 
jovem, mas já faz, acho que já se aproxima de duas décadas essa entre-
vista. E o Desembargador José Joaquim, todos nós sabemos, já presidiu 
o Tribunal de Justiça. Presidiu com muita competência, diga-se de pas-
sagem. No período em que o Desembargador José Joaquim era presi-
dente do TJ, eu já estava aqui presidindo a Assembleia Legislativa. As-
sim como presidiu o Tribunal Regional Eleitoral por duas vezes, 
completa agora o segundo biênio como presidente. Conclui na semana 
que vem a missão que será sucedida pela Desembargadora Ângela Sa-
lazar, que certamente o fará com equilíbrio e a competência usuais. En-
tão recebam, Desembargadores José Joaquim e José Jorge, essa home-
nagem não como reconhecimento do Deputado Othelino, mas de todos 
os deputados estaduais, que aprovaram por unanimidade, e, sobretudo, 
do povo do Maranhão, porque esta Casa representa o povo do Mara-
nhão mais do que qualquer outro Poder, com todo respeito ao Poder 
Executivo e ao Judiciário. Esta Casa representa as mais diversas vozes, 
as mais diversas ideologias, os mais diversos credos. Aqui cada um tem 
a sua peculiaridade, o partido A, partido B, como a preferência religiosa 
específica, mas é isso que dá essa diferença para o Parlamento. É porque 
aqui está representada a sociedade como um todo com as suas diferen-
ças. E é bom que seja assim. Se fossemos iguais, esse Parlamento não 
teria a vida que tem, não produziria o tanto que produz. A gente conse-
gue conviver com as diferenças com muita tranquilidade. Aqui o Depu-
tado Wellington falou, há pouco, que é um deputado que compõe a ban-
cada de Oposição, mas tem uma relação muito boa com todos os outros 
deputados que compõem a base governista. E assim deve ser. As dife-
renças políticas e os debates se travam aqui no Plenário em uma das 
duas tribunas, mas sempre no campo das ideias, deixando e mantendo 
sempre a cordialidade e a civilidade que a política exige. E para além 
dos atributos dos dois desembargadores, e aqui têm vários magistrados 
presentes, juízes, desembargadores, juízas, desembargadoras, conside-
rem também esta homenagem aos senhores e as senhoras, porque é uma 
homenagem ao Poder Judiciário. E faço um parêntese para dizer que 
nós passamos por um momento que a gente precisa. E eu disse isso 
ontem, Presidente Kaio, que a gente precisa especialmente ratificar a 
importância das nossas instituições e da relação harmônica entre os três 
Poderes, porque isso é a essência da Democracia. Se há um desequilí-
brio, a sociedade sente. Eu vejo às vezes com preocupação e tenho visto 
mais comumente isso, autoridades que têm por dever constitucional de 
prezar por essa harmonia, às vezes, atentarem contra ela. Recentemente 
percebi episódios de afronta ao Poder Judiciário. E digo isso sem querer 
dizer que nós tenhamos que concordar sempre com as decisões judi-
ciais. Nós podemos discordar, mas é preciso cumpri-las , até que uma 
outra instância possa ou não modificar. Então vejo com preocupação 
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quando percebo situações em que o Poder Judiciário - e neste caso me 
refiro a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a instância 
máxima do Poder Judiciário do Brasil - decisões serem afrontadas. O 
que dá um péssimo sinal para o país, porque se uma determinada figura 
importante da República descumpre uma decisão judicial, o cidadão 
comum lá na ponta pode dizer assim: “Eu também não preciso cum-
prir.” Imagine, Desembargador José Joaquim, o senhor que atua na área 
criminal, se o senhor proferisse uma decisão e aquela pessoa que deve 
cumprir dissesse: “não vou cumprir.” Seria bastante preocupante não só 
com a sua autoridade, mas com a autoridade do sistema do Judiciário. 
Mas faço esse parêntese apenas para dizer que esta sessão de hoje tam-
bém tem esse sentido de enfatizar a necessidade, de cumprir, de respei-
tar todos os poderes. Aqui no Maranhão nós cultivamos uma relação de 
harmonia, de independência, de respeito entre os Poderes. Digo isso do 
Legislativo com o Judiciário, do Legislativo com o Executivo, com os 
órgãos constitucionais. Me refiro ao Ministério Público, que tem um 
permanente diálogo com a Assembleia Legislativa. Isso mantida as 
prerrogativas de cada um com cada uma das instituições. E alguém 
pode perguntar: “Há esse diálogo, esses sorrisos? Eles podem fazer com 
que algumas das instituições não cumpram com o seu dever?” Não. 
Todos cumprem, mas quando nós servidores públicos dialogamos, 
quem ganha com isso é a sociedade. Por isso a nossa regra desta presi-
dência, deste parlamento é o permanente diálogo com os outros pode-
res. Finalizo minha fala fazendo essa homenagem nas pessoas dos de-
sembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos e José Jorge 
Figueiredo dos Anjos, uma homenagem extensiva a todo o Poder Judi-
ciário do Maranhão, a quem, em nome dos quarenta e dois deputados do 
Maranhão, agradeço pelos serviços prestados ao nosso Estado. Viva o 
Poder Judiciário do Maranhão. Viva o Maranhão. Muito obrigado. 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão. 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 046/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e ELETROMEC CONSTRUÇÕES 
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LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho nº 2022NE001039, 
de 10/05/2022, no valor de R$ 26.408,97 (vinte e seis mil, quatrocentos 
e oito reais e noventa e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 
00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza 
de Despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e conservação de máquinas e 
equipamentos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000007 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte de 
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Históri-
co: Objeto: manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores ins-
talados neste poder. Instrumento legal: Contrato nº 46/2019. Vigência: 
21/10/2021 a 20/10/2022. Valor do contrato: R$ 160.001,55. Gestor: 
Danielson (DA). Informações Complementares: aquisição de módulo de 
comando e sincronismo e carregador e bateria. BASE LEGAL: art. 65, 
§8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0414/2022. 
DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 17/05/2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 18 de 
maio de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.  

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 18.05.2022

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 405/2022

Cria o Plano de Manutenção Predial 
Preventiva e Corretiva das Edificações e 
Equipamentos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando a necessidade de definir uma metodologia mais 
eficiente e eficaz da gestão predial, a fim de analisar, implementar e 
realizar a manutenção das instalações prediais, com ênfase na manu-
tenção preventiva, uma vez que sua execução previne a ocorrência de 
falhas e acidentes, paradas não planejadas e a degradação das funções 
de um equipamento, bem como mantém um processo de manutenção 
organizado, padronizado e com um fluxo contínuo de melhoria e moni-
toramento, além de favorecer o aumento da durabilidade da edificação, 
trazendo retornos significativos no que diz respeito à economicidade 
dos gastos públicos e contribuindo na confiabilidade dos sistemas e ins-
talações;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica criado o Plano de Manutenção Predial Preventiva e 
Corretiva das Edificações e Equipamentos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, que visa subsidiar e orientar os gestores de ins-
talação/manutenção predial, supervisores, técnicos, encarregados, em-
presas contratadas e demais envolvidos na área, concedendo-lhes infor-
mações básicas sobre as edificações, de forma simples, clara e objetiva. 

Art. 2º. Para os fins a que se propõe esta Resolução Administra-
tiva, consideram-se os seguintes conceitos:

I – Serviços de manutenção: combinação de todas as ações técni-
cas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter 
ou realocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma 

função requerida. A manutenção pode incluir a modificação do item;
II – Manutenção preventiva: manutenção efetuada em interva-

los predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada 
a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento 
de um item;

III – Manutenção preditiva: manutenção que permite garantir 
uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática 
de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centraliza-
dos ou de amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva 
e diminuir a manutenção corretiva;

IV – Manutenção corretiva: atividades de caráter emergencial e 
sem planejamento, com o objetivo de substituir/reparar peças que se 
desgastaram ou apresentaram falhas e que levaram à interrupção das 
atividades.

Art. 3º. A Diretoria de Administração, por meio da Subdiretoria 
de Manutenção e Serviços, através do Núcleo de Instalações Prediais, 
Núcleo de Zeladoria do Palácio e Núcleo de Qualidade Ambiental, fica-
rá responsável pela conservação e manutenção da infraestrutura e pelo 
efetivo funcionamento das instalações prediais, sistemas elétricos, sis-
temas hidráulicos, equipamentos e componentes que estão sob adminis-
tração da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a fim de que 
sua vida útil e características funcionais sejam conservadas.

Parágrafo único. Para o caso de profissional ou empresa contrata-
da, os mesmos deverão assumir a responsabilidade técnica pelo sistema 
de manutenção da edificação/equipamento/componente, de acordo com 
o estabelecido em contrato e descrito no Plano de Manutenção. 

Art. 4º. O Plano de Manutenção será estruturado da seguinte for-
ma:

I – Plano de Manutenção Civil, que compreende:
a) Estruturas;
b) Vidros da fachada;
c) Alvenaria;
d) Divisórias;
e) Pintura interna;
f) Pintura externa
g) Cobertura
h) Tetos/forros;
i) Portas;
j) Esquadrias;
k) Revestimentos;
l) Guarda-copos;
m) Comunicação visual;
n) Carpintaria;
o) Cercas;
p) Telas de proteção.
II – Plano de Manutenção Elétrica, que compreende:
a) Instalações gerais;
b) Transformadores de força;
c) Transformadores de corrente e potencial;
d) Rolês de proteção;
e) Instrumental da medição analógica e microprocessada;
f) Seccionadores;
g) Disjuntor MT;
h) Redes de distribuição MT e BT;
i) Isoladores e para-raios;
j) Fios e cabos;
k) Quadros gerais de força e luz;
l) Sistemas de distribuição;
m) Motores elétricos;
n) Redes de aterramento;
o) Análise da qualidade de energia;
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p) Geradores;
q) Sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR).
III – Plano de Manutenção Hidrossanitária, que compreende: 
a) Água fria;
b) Esgotos sanitários;
c) Águas pluviais;
d) Poços artesianos;
e) Cisternas, caixas d’água e castelos d’água;
f) Piscinas;
g) Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).
IV – Plano de Manutenção de Sistema de Proteção Contra Des-

cargas Elétricas, que compreende:
a) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas.
V – Plano de Manutenção Mecânica, que compreende:
a) Elevadores e plataformas para P.C.R.;
b) Plataforma elevatória articulada.
VI – Plano de Manutenção do Sistema de Combate e Prevenção 

Contra Incêndio, que compreende:
a) Extintores de incêndio;
b) Redes de hidrantes e abrigos;
c) Sistema de canhões monitores
d) Redes de tubulações;
e) Casas de bombas;
f) Carreta combinada com canhão monitor;
g) Sistemas de sinalização de emergência;
h) Centrais de alarme;
i) Sprinkler.
VII – Plano de Manutenção de Jardinagem, que compreende:
a) Manutenção completa de áreas verdes incluindo capina, ro-

çagem e rastelagem de gramados, com plantio e replantio de gramados 
e canteiros; 

b) Realização de cobertura anual com terra de boa qualidade nas 
áreas gramadas e canteiros;

c) Capina manual ou química e roçagem de braquiária e de ou-
tros capins naturais;

d) Retirada e poda de árvores de todos os portes;
e) Manutenção e poda em árvores de todos os portes;
f) Manutenção em canteiros e jardins (calagem, adubação, poda 

de plantas ornamentais e arbusto, plantio e reposição de plantas, grama, 
mudas de árvores e combate a pragas e insetos);

g) Manutenção, plantio e replantio das plantas dos ecos telha-
dos, muros ecológicos, vasos e jardineiras suspensas ou não espalhadas 
nas áreas contratadas;

h) Manutenção dos jardins nas áreas externas do Edifício Sede 
e Sede Social da ALEMA, incluindo gramados e áreas verdes e poda 
de árvores;

i) Retirada de lixos e entulhos;
j) Rega das plantas usando do sistema de irrigação existente;
k) Manutenção do sistema de irrigação.
VIII – Plano de Manutenção de Limpeza, Asseio e Conservação, 

que compreende:
a) Limpeza de pisos e paredes;
b) Limpeza da superfície de mesas e móveis;
c) Limpeza de portas e corrimãos;
d) Limpeza de pias e bancadas de banheiros e copas;
e) Limpeza de vasos sanitários, espelhos e vidros;
f) Limpeza de tapetes, capachos, carpetes, cortinas e persianas;
g) Limpeza de calhas e luminárias;
h) Limpeza de elevadores e plataformas elevatórias;
i) Limpeza de fachadas envidraçadas;

j) Limpeza e higienização de bebedouros;
k) Varrição e polimento de pisos vinílicos, de mármore, cerâmi-

cos e emborrachados;
l) Varrição de pátios, passeios, arruamentos, áreas pavimenta-

das  e jardins;
m) Varrição e lavagem de áreas de garagem;
n) Lavagem e higienização de caixas d’água;
o) Retirada periódica de lixo;
IX – Plano de Manutenção de Sanitização e Controle Integrado 

de Pragas e Vetores, que compreende:
a) Sanitização do Edifício Sede da ALEMA, incluindo área 

da Creche Escola Sementinha, Complexo de Comunicação, Guaritas, 
ETE, Casas de Força, CAG, Clube Social e Depósito (Anexo).

b) Controle Integrado de Pragas e Vetores, que engloba dede-
tização, desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento 
de abelhas, marimbondos e morcegos do Edifício Sede da ALEMA, 
incluindo área da Creche Escola Sementinha, Complexo de Comuni-
cação, Guaritas, ETE, Casas de Força, CAG, Clube Social e Depósito 
(Anexo).

Art. 5º. As competências da Diretoria de Administração, Sub-
diretoria de Manutenção e Serviços, Núcleo de Zeladoria do Palácio, 
Núcleo de Instalação Predial e Núcleo de Qualidade Ambiental serão 
aquelas definidas nos artigos 63, 65, 66, 70 e 71 da Resolução Adminis-
trativa nº 047/2012, que dispõe sobre as competências na nova estrutura 
organizacional da Administração Pública do Poder Legislativo do Es-
tado do Maranhão.

Art. 6º. O Plano de Manutenção conterá relatórios técnicos para 
cada sistema específico, sendo aplicável a todas as edificações que estão 
sob a administração da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
nele constando orientações aos usuários quanto aos procedimentos ne-
cessários para o desenvolvimento das atividades de manutenção das 
edificações.

Parágrafo único. Para o caso de edificações que terão rotinas de 
manutenção diferentes das demais, as mesmas estarão destacadas e ci-
tadas nos relatórios de cada sistema.

Art. 7º. Nos relatórios constarão a definição de periodicidade e 
como serão executadas as avaliações do estado de uma edificação e 
suas partes constituintes, conforme as responsabilidades definidas pela 
ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.

Art. 8º. A execução das atividades deverá ocorrer com base em 
critérios de prioridade de atendimento e por tipo de manutenção, a fim 
de organizar e racionalizar o atendimento.

Art. 9º. Caberá à Diretoria de Administração em conjunto com a 
Diretoria de Tecnologia da Informação a criação e desenvolvimento de 
Sistema Informatizado de Chamados de Manutenção Predial Preventiva 
e Corretiva.

Parágrafo único. Após sua implantação, todos os chamados rela-
cionados com solicitações de Manutenção Predial na ALEMA deverão 
ocorrer exclusivamente através desse sistema informatizado.

Art. 10. Será responsabilidade da Diretoria de Administração e 
da Diretoria de Tecnologia da Informação manter atualizada a listagem 
dos servidores autorizados a operar o Sistema Informatizado de Chama-
dos de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva.

Art. 11. Ressalvado o estabelecido em dispositivos normativos 
próprios deste Poder Legislativo, que regulamentam os procedimentos 
e rotinas para as licitações e contratos administrativos, nos contratos de 
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e/ou correti-
va que envolvam serviços terceirizados poderá o setor requisitante ado-
tar modelo de fiscalização ampliado, por meio da criação de Comissão 
de Gestão e Fiscalização, no todo ou em parte, formada pela seguinte 
composição:



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 53
I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das ati-

vidades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e 
pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução pro-
cessual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de 
contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que 
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual 
aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo 
de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, 
aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos ser-
viços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de de-
sempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento 
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que 
trata o inciso V deste artigo;

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos as-
pectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações 
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências 
tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do 
contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação 
dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos; e

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da 
execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o 
objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos 
materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o 
caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos quali-
tativos do objeto.

§ 1º No caso do inciso IV deste artigo, deverão ser designados 
representantes para atuarem como fiscais setoriais.

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal 
técnico, administrativo ou setorial, quando houver, e o recebimento 
definitivo, a cargo do gestor do contrato.

§ 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, 
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 
Contrato.

Art. 12. A manutenção e eventual atualização e aperfeiçoamento 
periódico do Plano de Manutenção, conforme a dinâmica deste Poder 
Legislativo, poderá ocorrer caso haja mudanças de características dos 
itens a serem mantidos, tendo em vista a preservação de uma sistemáti-
ca adequada à realidade de cada momento.

Art. 13. Os casos omissos desta Resolução Administrativa serão 
resolvidos pela Diretoria de Administração em conjunto com a Direto-
ria Geral.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís - MA, 18 de maio 
de 2022.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 31 de maio às 09:30h, pelo sitio gov.br/
compras/pt-br/ para “Aquisição de materiais de Tecnologia da Infor-
mação.”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 
sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente em pregões 
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