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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
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Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Zé Inácio Lula
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Deputado Adriano Sarney
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Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares Suplentes

Titulares
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Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
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Deputado Carlinhos Florêncio

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  25 / 05 / 2022 – 4ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 25.05.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 382/2022, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 027/2022, QUE AL-
TERA DENOMINAÇÃO DE ÓRGÃOS, DEFINE FINALIDADES, 
ALTERA VINCULAÇÕES DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA. 

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 383/2022, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 032/2022,  ALTERA 
A LEI Nº 11.367, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE INSTITUI 
O PROGRAMA DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, RELACIONADOS AO IMPOSTO 
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE 
COMUNICAÇÃO - ICMS, VENCIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2021. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA. APROVADO A PROMULGAÇAO

II – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – EM REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 041/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 010/2022), ALTERA A LEI 
Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE DISPÕE SOBRE 
O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
LULA. 

4. PROJETO DE LEI Nº 168/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 024/2022), CRIA CARGOS 
EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO 
A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNO-
LÓGICO DO MARANHÃO - FAPEMA, E ALTERA A LEI N° 6.107, 
DE 27 DE JULHO DE 1994. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

III – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 096/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLI-

CAS NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. COM SUBSTITUTIVO - COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

IV – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE LEI Nº 511/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA,  INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL 
DO POETA DE CORDEL”, A SER COMEMORADO NO DIA 22 DE 
MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.- COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO. APROVA-
DO 2 TURNO

7. PROJETO DE LEI Nº 535/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON, INSTITUI A CAMPANHA DE INCENTIVO 
À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM SUBS-
TITUTIVO - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA. APROVADO 2 TURNO.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
011/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL 
BECKMAN AO SENHOR JOAQUIM WASHINGTON LUIZ DE 
OLIVEIRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. APROVADO 2 TURNO

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
050/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO 
AURÉLIO, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE 
AO SENHOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GRANDE, NATU-
RAL DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

VI - REQUQERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENA-
RIO

10. REQUERIMENTO Nº 145/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVI-
DO 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 Nº 060/2022, DE SUA AUTORIA.

VII– REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO  MESA

11. REQUERIMENTO Nº 135/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS   À PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MARANHÃO, IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, NO PERÍODO DE JANEI-
RO DE 2013 A NOVEMBRO DE 2021.

12. REQUERIMENTO Nº 136/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 



  4       QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 4
TRIZIDELA DO VALE, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A NO-
VEMBRO DE 2021. 

13. REQUERIMENTO Nº 137/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
PEDREIRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A NOVEMBRO 
DE 2021. 

14. REQUERIMENTO Nº 138/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS À PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MARANHÃO, IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS 
AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 
2020 A NOVEMBRO DE 2021

15. REQUERIMENTO Nº 139/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MÁRCIO HONAISER, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O 
PROJETO DE LEI DE SUA AUTORIA Nº 073/2022, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DA CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM 
LIBRAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

16. REQUERIMENTO Nº 141/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA A PREFEITA DO MU-
NICÍPIO DE PEDREIRAS E A PRESIDENTE DA CÂMARA DO 
CITADO MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
PEDREIRAS,

17. REQUERIMENTO Nº 142/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, E AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA DO CITADO MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE INFOR-
MAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 24/05/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 231/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDA-
DE PÚBLICA O “ESCOLA COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO”, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 232/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RICARDO RIOS, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO CASA DO AUTOR MARANHENSE, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 233/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON RIBEIRO, QUE ESTABELECE A REALIZAÇÃO 
DE CAMPANHAS, EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, PARA 
ESTIMULAR A ADOÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS, CONS-
CIENTIZAR AS PESSOAS ACERCA DE SUA RELEVÂNCIA E OU-
TRAS DISPOSIÇÕES.

PROJETO DE LEI Nº 249/2022, DE AUTORIA DA MESA 
DIRETORA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E TRANSFORMA-
ÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO QUADRO DE PESSOAL 
TEMPORÁRIO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 216/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDA-
DE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO – ACRA, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 217/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO 
DE QUALIDADE E AUTENTICIDADE ARTESANAL INDÍGENA, 
PRODUZIDO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 218/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO DO 
CLIENTE/CONSUMIDOR SER ATENDIDO EM QUAISQUER DOS 
PONTOS OU MEIOS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTABELECI-
MENTOS QUE ATUAM NO ESTADO DO MARANHÃO NAS RE-
LAÇÕES DE CONSUMO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 219/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE     DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO DE GRUPOS CULTURAIS, CIRCOS, TRUPES, 
ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS ITINERANTES GARANTINDO O 
ACESSO DE SEUS INTEGRANTES ÀS REDES DE SAÚDE, EDU-
CAÇÃO E SEGURANÇA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 220/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR DE MANDACARU.

PROJETO DE LEI Nº 221/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DA RELAÇÃO 
DOS DIREITOS DO IDOSO HOSPITALIZADO NOS ESTABELE-
CIMENTOS HOSPITALARES NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 222/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE RECONHECE O RISCO DA ATI-
VIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS 
AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 223/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ESCOLA COMUNITÁRIA INSTITUTO EDUCACIONAL 
CRIANÇA FELIZ – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

PROJETO DE LEI Nº 224/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES DO PRO-
GRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE DA DOENÇA DE ENDO-
METRIOSE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 225/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA PRO-
GRAMA “CAPACITA MARANHÃO”, CONSISTENTE EM AÇÕES 
E PROJETOS VOLTADOS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ES-
TADO DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 226/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO E DOAÇÃO DE ALI-
MENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 227/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁ-
TER ANUAL, DA “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES 
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 228/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO COM SEDE E 
FORO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA

PROJETO DE LEI Nº 229/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
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BLICA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOLA DE OURO DE AÇAI-
LÂNDIA-MA

PROJETO DE LEI Nº 230/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA À ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR DO MUNICÍPIO DE ESPE-
RANTINÓPOLIS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO 
SÁ”, AO CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, 
WALLACE GLEYDISON AMORIM DE SOUSA.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2022, DIS-
PÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ES-
TRUTURA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO - DPE/MA E ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 19 DE 11 
DE JANEIRO DE 1994. 

PROJETO DE LEI Nº 211/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA ADVOGADOS NO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM FÓRUNS, DELEGACIAS DE 
POLÍCIA, INSTITUIÇÕES PRISIONAIS, E EM ÓRGÃOS DA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL NO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 212/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL ORLANDO ARAÚ-
JO.

PROJETO DE LEI Nº 213/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINÍCIUS LOURO, QUE DISPÕE SOBRE A REGULA-
MENTAÇÃO DA VAQUEJADA COMO PRÁTICA DESPORTIVA E 
CULTURAL NO ESTADO DO MARANHÃO, INSTITUINDO ME-
DIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS 
ANIMAIS DURANTE O EVENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 214/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE IM-
PLANTAÇÃO DA FITOTERAPIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 215/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁ-
RIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DA MÃE 
AUTISTA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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.

Diretoria Geral de Mesa, 24 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 vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Ama-

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

Deputados (as): 

Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora 
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio 
Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa e Wendell Lages.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM - Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da 
sessão anterior.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 35 /2022      
         São Luís, 20 de maio de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que acres-
centa os §§ 4º e 5º ao art. 13 da Lei 10.690, de 26 de setembro de 2017, 
que institui a sistemática de tributação, no âmbito do ICMS, aplicada às 
indústrias e agroindústrias maranhenses.

O objetivo da medida é garantir emprego e renda no Estado do 
Maranhão possibilitando a apresentação, pelas empresas, de certidões 
relativas à regularidade fiscal, em tempo hábil, para gozo de benefício 
fiscal. 

Assim, o credenciamento para gozo de benefícios fiscais, 
de que trata o caput do art. 13 da Lei n° 10.690/17, poderá ser fei-
to mesmo com pendências na entrega das certidões, contudo, 
as mesmas devem ser apresentadas no pra-
zo máximo de até 120 dias, contados da data 
do credenciamento, sob pena de suspensão do incentivo fiscal. 

A medida mantém intacta a condição jurídica da concessão, ex-
tensão e renovação dos incentivos fiscais, ou seja, a regularidade fiscal, 
possibilitando que as empresas apresentem as certidões a posteriori, 
para sanar a pendência, sob pena de suspensão dos incentivos, lembran-
do que o prazo para entrega das certidões será concedido por Resolução 
aprovada por unanimidade e uma única vez, não podendo ser renovado 
para a mesma empresa. 

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígrafe 
reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para con-
cretização do benefício em questão, gerando emprego e renda. 

De outro giro, a urgência decorre do princípio da supremacia do 
interesse público, que demanda velocidade na realização de mudanças, 
visando ao melhor funcionamento da máquina administrativa e garan-
tindo medidas que mitiguem a atual crise econômica.

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

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

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 386, DE 20 DE MAIO DE 2022

Altera a Lei nº 10.690, de 26 de se-
tembro de 2017, que institui sistemática 
de tributação, no âmbito do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre a Prestação de Serviço de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS.

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

Art. 1º O art. 13 da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, 
passa a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º, que terão a seguinte redação: 

“Art. 13. (...)                                                                                                                        
§ 4º Excepcionalmente, o credenciamento de que trata o caput 

deste artigo, poderá ser feito mesmo com pendências na entrega das 
certidões relativas à regularidade fiscal, desde que tais certidões sejam 
apresentadas no prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias, contados 
da data do credenciamento, sob pena de suspensão do respectivo 
incentivo fiscal.                                               

§ 5º O prazo para apresentação das certidões a que se refere o § 
4º deste artigo será fixado em Resolução aprovada por unanimidade do 
Condep, uma única vez, não podendo ser renovado à mesma empresa 
dentro do prazo de concessão.” (AC)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo produzir efeitos a partir de 1º de maio de 2022.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊN-
CIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 7



  8       QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8

PROJETO DE LEI N° 234/2022

Dispõe sobre a inclusão da capa-
citação em Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, como critério de desempate em 
concursos públicos e processos seletivos 
no âmbito do Estado do Maranhão.

 
Art.1º - Os editais de concursos públicos e processos seletivos sim-
plificados para preenchimento de cargos, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, deverão conter a capacitação em Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS, como critério de desempate, sem prejuízo de outros.

§§ 1º - A previsão do caput deste artigo não se aplica quando o 
edital previr prova de títulos.

§§ 2º - A capacitação será comprovada mediante apresentação 
do certificado de proficiência, até o último dia da inscrição no certame.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2022. - MÁRCIO HONAISER 
- Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa incluir a capacitação em Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, como critério de desempate em concur-
sos públicos e processos seletivos simplificados no âmbito do Estado do 
Maranhão, visando assim garantir cada vez mais a inclusão de servido-
res capacitados no atendimento à pessoa com surdes.

É cediço o dever do Estado em garantir o pronto atendimento a 
seus usuários, em qualquer que seja a repartição pública, entretanto, 
a realidade é que o atendimento das pessoas com deficiência auditiva 
e surdas é muitas das vezes comprometido, tendo em vista que a 
maioria dos órgãos que prestam atendimento ao público, não dispõem 
de profissionais com habilidade na língua de sinais, frustrando esses 
usuários, que devem ter um atendimento inclusive prioritário.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) 
tem transformado a realidade das pessoas com deficiência, estabelecen-
do muitas garantias e conquistas, entretanto ainda é preciso unir esfor-
ços na busca de garantir maior acessibilidade da pessoa surda, sobretu-
do no serviço público, exigindo a promoção de regras específicas para 
alcançar esse fim.

Desta forma, a presente proposta tem o fito de estimular a capa-
citação em Libras, de candidatos que queiram ingressar no serviço pú-
blico estadual, uma vez que tal qualificação será vantajosa acaso exista 
um empate na vaga a qual concorre. Além disso, o servidor público com 
capacitação em Libras garantirá um atendimento mais eficaz à pessoa 
surda que necessite de atendimento no serviço público.

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, 20 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual – PDT

PROJETO DE LEI Nº 235 / 2022

Estabelece medidas de incentivo 
aos modelos de negócio denominados 
startup e scaleup, com o fim de estimular 
o empreendedorismo no Estado do Mara-
nhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo aos modelos de 
negócio denominados startup e scaleup, com o fim de estimular em-
preendimentos inovadores e de elevado potencial de escalabilidade, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - startup a entidade empresarial que:
a) objetive a inovação de produto, de processo, de marketing e/

ou organizacional;
b) não tenha atingido a categoria de scaleup;
c) se utilize de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para o 

aprimoramento de sua atividade fim;
d) tenha a colaboração de profissionais altamente qualificados 

empenhados no ganho de eficiência, eficácia e efetividade da atividade 
produtiva;

e) esteja na fase do empreendimento entre a idealização e pro-
totipação, bem como a de testes das versões de produtos, processos, 
organização e marketing com seus atuais e/ou potenciais clientes e in-
vestidores;

f) objetive realização de atividades de pesquisa desenvolvimento 
e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema 
técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inova-
dor; e

g) objetive o alcance de um protótipo de produto e modelo de 
negócio sustentável ao empreendimento, capaz de geração de receita e 
escalabilidade;

II - scaleup a empresa que:
a) possua dez ou mais colaboradores;
b) cresça ao menos 10% (dez por cento) ao ano por três anos 
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seguidos, sendo o crescimento medido pelo aumento no número de co-
laboradores e do faturamento bruto anual;

c) mantenha com seu crescimento, um acelerado ciclo de geração 
de riquezas ao reinvestir constantemente no aperfeiçoamento do mode-
lo de negócio;

d) tenha testada comprovada viabilidade de comercialização e 
geração de lucro de seu produto, processo, meio organizacional e téc-
nicas de marketing:

e) tenha seu crescimento acelerado baseado na escalabilidade do 
seu modelo de negócios; e

f) tenha como pressuposto a utilização da força de trabalho de 
profissionais altamente qualificados e continuamente capacitados, em-
penhados no ganho de eficiência, eficácia e efetividade da atividade 
produtiva;

III – tecnologia: estado de conhecimento sobre os modos de con-
versão de recursos materiais e imateriais em produção ou produtos;

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou 
processos, ou, ainda, que compreenda a agregação de novas funcionali-
dades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes 
que possam resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 
desempenho, podendo dividir-se em:

a) inovação de produto: um bem ou serviço que é novo ou signifi-
cativamente aprimorado em termos de especificações técnicas, compo-
nentes e materiais, software atrelado ao produto, experiência do usuário 
ou outra característica funcional;

b) inovação de processo: um novo ou significativamente aprimo-
rado método de distribuição ou produção, incluindo-se nesta categoria 
mudanças essenciais em técnica, equipamento ou software;

c) inovação organizacional: um novo método de organização 
atrelado a práticas de negócio, organização de ambiente de trabalho ou 
de relações externas ao negócio, e

d) inovação de marketing: um novo método de marketing envol-
vendo mudanças essenciais no desenho de produto ou embalagem, dis-
posição, promoção ou precificação do produto;

V - prototipação: elaboração de versão inicial, reduzida propor-
cionalmente, da solução de sistema ou de parte de uma solução de sis-
tema construída em um curto período de tempo e aprimorada em várias 
interações para testar e avaliar a eficácia do design global utilizado para 
resolver um problema especifico;

VI - escalabilidade: fenômeno que ocorre em um modelo de ne-
gócio quando o custo marginal de produção, atividade ou transação 
diminui, ao passo que a velocidade da taxa de crescimento da receita 
aumenta;

VII - parque científico: complexo planejado de desenvolvimento 
empresarial e científico, administrado por profissionais especialistas, de 
iniciativa pública ou privada, com ou sem a vinculação a Instituições de 
Ciência e Tecnologia (ICTs) de direito público, cujo principal escopo é 
aumentar a riqueza em uma comunidade por meio da:

a) promoção da cultura de inovação e competitividade no âmbi-
to das atividades de negócio e do conhecimento a ela associados; 

b) estimulação ao intercâmbio de conhecimento e tecnologia en-
tre centros de pesquisa, universidades, instituições de capacitação de 
empresas, empresas e mercado;

c) facilitação de criação e crescimento de empresas inovadoras, 
por meio de programas de capacitação e estruturação ou reestruturação;

d) disponibilização de infraestrutura e espaço físico para a con-
cretização de ideias e o surgimento de empresas inovadoras; e

e) disponibilização de demais serviços e estruturas que agreguem 
valor aos empreendimentos da comunidade na qual se insere.

VIII -  parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvi-
mento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da 
competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção 
de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento 
tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou 
sem vínculo entre si; e

IX - crowdfunding: captação de recursos por meio de oferta pú-

blica de distribuição de valores mobiliários dispensada de registro, rea-
lizada por emissores considerados sociedades.

Art. 3º As medidas de incentivo a que se refere o caput do art 1° 
observarão as seguintes diretrizes:

I - promoção do empreendedorismo inovador, utilitário de ativi-
dades científicas e tecnológicas como instrumentos para incremento de 
sua escalabilidade;

II - atualização, consolidação e divulgação dos instrumentos de 
fomento e de crédito no Estado do Maranhão;

III - facilitação ao acesso às informações sobre os incentivos 
existentes, pecuniários ou não;

IV - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, 
entre os setores público e privado e entre empresas;

V – incentivo à contratação pelo Estado de startups e scaleups, 
para a identificação de problemas e busca de soluções inovadoras no 
setor público;

VI - promoção do caráter competitivo das empresas maranhenses 
em âmbito estadual, nacional e internacional;

VII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inova-
ção;

VIII - promoção dos processos de formação e capacitação das 
empresas; e 

IX - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes 
ao sistema produtivo do Estado do Maranhão.

Art. 4º São elegíveis ao gozo dos benefícios previstos nesta:
I - a startup que:
a) se autodeclarar startup, nos moldes de registro constantes em 

norma específica;
b) possua sede, matriz e domicílio no Estado do Maranhão
c) tenha sido constituída a não mais que 72 (setenta e dois) meses, 

a contar de seu registro perante os órgãos oficiais competentes; e
d) aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 

a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
11 - a scaleup que:
a) se autodeclarar scaleup, nos moldes de registro constantes em 

norma especifica;
b) possua sede, matriz e domicílio no Estado do Maranhão; e
c) aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

§º 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto nesta Lei, 
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, 
o preço dos Serviços prestados e o resultado nas operações em conta 
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos.

§º 2° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, 
a receita bruta será proporcional ao número de meses em que a startup 
ou a scaleup houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

Art. 5º São direitos das startups e scaleups:
I - a orientação, pelo Poder Público do Estado do Maranhão, 

sobre os processos de abertura e fechamento da empresa, propriedade 
intelectual, regime tributário, fontes públicas e privadas de financia-
mento, centros de capacitação especializados em startups e scaleups, 
informações sobre contratação público-privada para oferecimento de 
seu produto às demandas apresentadas na gestão pública, entre outros;

II - o gozo de incentivos tributários estaduais, observando-se a 
legislação específica; e 

III - a capacitação ao empreendedor, para que possa compreender 
e executar o procedimento de licenciamento de propriedade intelectual 
inerente ao seu negócio.

Art. 6º Com o fim de efetivar os direitos das startups e scaleups, 
caberá ao Estado do Maranhão:

I - disponibilizar, de forma concentrada, processo facilitador de 
abertura e fechamento de empresa, atendimento para registro de pro-
priedade intelectual, orientação sobre participação em licitações públi-
cas e em contratos de impacto social, fontes de financiamento, cursos de 
capacitação, estruturação e reestruturação de atividade comercial, entre 
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outros serviços inerentes às suas atividades empresariais;

II - disponibilizar atendimento por meio eletrônico, integrando as 
informações dos diversos programas de fomento às startups e scaleups;

III - realizar, anualmente, com o auxílio de startups e scaleups, a 
semana de integração entre o Estado e as startups e scaleups, com ro-
dadas de diálogo, debate, negociações, entrevistas, workshops e demais 
atividades, no intuito de facilitar a troca de informações e a contratação 
de empresas inovadoras pelo Poder Público;

IV - fomentar a criação de parques tecnológicos e de parques 
científicos públicos e privados;

V - investir em startups e scaleups, por meio de crowdfunding e 
programas em agências de fomento, nos termos do regulamento; e 

VI - conceder bolsas de estímulo à inovação no ambiente pro-
dutivo, destinadas à formação e à capacitação de recursos humanos e à 
agregação de especialistas.

Art. 7° Caberá, ainda, ao Estado do Maranhão, contratar, em ma-
téria de interesse público, startups e scaleups para a solução de pro-
blema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo 
inovador, inclusive por meio de contratos de impacto social, quando 
couber.

§ 1º Findo o contrato a que se refere o caput, sem ter havido 
o alcance integral ou somente havendo o alcance parcial do resultado 
almejado, o órgão ou entidade contratante poderá, mediante auditoria 
técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório 
final, dando-o por encerrado.

§ 2º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput 
será efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, 
consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade 
de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas 
de desempenho no projeto.

§ 3° Para os fins referidos no caput, a administração pública 
poderá, mediante justificativa expressa, contratar concomitantemente 
mais de uma startup ou scaleup com o objetivo de:

I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico es-
pecífico ou obtenção de produto ou processo inovador; ou

II - executar partes de um mesmo objeto.
Art. 8º O Executivo Estadual regulamentará, no que couber, a 

presente lei. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de maio de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei procura melhorar condições do empreende-
dorismo na área de inovação e criar condições de uma interação maior 
entre os setores público e privado, buscando soluções que venham me-
lhorar o desenvolvimento do nosso Estado.

Atualmente, as empresas de tecnologia movimentam bilhões por 
ano. A criação de empregos na área é constante e a estimativa da de-
manda por vagas é inferior à oferta de pessoas qualificadas. O Brasil 
ainda não tem uma legislação atualizada, tampouco oferece condições 
competitivas para um melhor desenvolvimento dessas empresas.

Proponho este Projeto de Lei para ampliar a inovação tecnológi-
ca, essas razões, ante o exposto e tendo em vista a imensa relevância 
desta medida peço o sufrágio dos Alumies Pares para a aceitação, apre-
ciação e aprovação deste projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de maio de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 236 /2022

Institui o Dia Estadual de Com-

bate à Violência contra a Menina e Mu-
lher com Deficiência.

Art. 1º - Fica criado o Dia Estadual de Combate à Violência con-
tra a Menina e a Mulher com Deficiência a ser celebrado anualmente 
no dia 01º de agosto, fazendo parte do Calendário Oficial do Estado do 
Maranhão.

Art. 2º - No mês em que se celebra o dia Estadual de combate à 
violência contra meninas e mulheres com deficiência, ficam encarrega-
das as Secretarias de Estado correlacionadas com a pauta, a realização 
de atividades e campanhas, em parceria com o Legislativo, Judiciário e 
Sociedade Civil, com foco na garantia dos direitos e combate à violên-
cia contra a menina e a mulher.

Art. 3º - As ações, formações e campanhas, assim como os ma-
teriais que forem produzidos, pelos órgãos do poder executivo, o poder 
legislativo ou do poder judiciário, no estado do Maranhão, referentes ao 
combate à violência de gênero, deverão observar a interseccionalidade 
e assegurar acessibilidade, em todas as suas dimensões, de modo que 
meninas e mulheres com deficiência passem a ser incluídas.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de abril 
de 2022. - DANIELLA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Nos últimos 15 anos, a violência contra a menina e mulher pas-

sou a fazer parte do debate público como prática que não deve ser to-
lerada ou legitimada. Neste período, o arcabouço legal com foco no 
enfrentamento aos diferentes tipos de violência contra a mulher foi se 
consolidando, a exemplo da Lei Maria da Penha de 2006, da mudança 
na lei de estupro em 2009, da lei do feminicídio em 2015, e da lei de im-
portunação sexual de 2018. Diante desses dados alarmantes, muito ain-
da precisa ser feito para coibir a perpetuação de tais práticas nefastas. 

Entretanto, quando se fala em violência contra a menina e mu-
lher, não se pode excluir deste cenário a violência contra as mulheres 
com deficiência que estão em situação de dupla opressão, ora porque 
os estereótipos de passividade, fragilidade e dependência são atribuídos 
à feminilidade e à deficiência, ora porque os papéis atribuídos às mulhe-
res, como por exemplo, ser mãe, esposa e dona de casa, são inflexíveis 
e excluem as mulheres com deficiência”, o que impacta diretamente na 
violência de gênero que sofrem.

Dados da Organização das Nações Unidas de 2021 mostram que 
uma a cada cinco mulheres em todo o mundo tem algum tipo de defi-
ciência. O relatório pontua que embora a violência afete mulheres em 
geral, meninas e mulheres com deficiência correm um risco despropor-
cional de violência devido a fatores relacionados à discriminação sistê-
mica e ao estigma.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) do ano 2019 revelou que no Brasil há apro-
ximadamente 17 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de 
deficiência, sendo que 10,5 milhões são mulheres e 6,7 milhões são 
homens. Assim, é evidente a desproporcionalidade contra as mulheres, 
sendo que no Maranhão, o desafio é ainda maior, tendo em vista a pre-
cariedade dos canais de denúncia e a vinculação de informação, pois 
muitos dados não são trazidos ao conhecimento público para o correto 
mapeamento e combate de tais práticas. 

Portanto, é de suma importância que o Maranhão possua um 
dia destinado a conscientização e combate à violência contra me-
nina e mulher com deficiência. Nossa proposta de instituição de data 
possui o condão de intensificar as ações de prevenção e enfrentamento 
a esse tipo de crime praticado contra meninas e mulheres no nosso Es-
tado. O objetivo é dar mais visibilidade às meninas e mulheres com 
deficiência e sua dupla vulnerabilidade para que não reste dúvida 
de que todas as mulheres têm o direito de viver sem violência.

A proposta de se estabelecer o dia 01º de agosto tem por objetivo 
iniciar o mês lilás de combate à violência contra as mulheres, trazendo 
um enfoque para violência de gênero sofrida pelas meninas e mulheres 
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com deficiência. Valendo destacar que nesse mês comemora-se o ani-
versário da Lei Maria da Penha que dispõe sobre o combate à violência 
doméstica e familiar que leva o nome de uma mulher, que foi vitimada 
a tal ponto no âmbito familiar que hoje padece de deficiência física. 
Sendo assim, é necessário tirar esses números da invisibilidade, tendo 
em vista que cada vez mais meninas e mulheres com deficiência sofrem 
violência de gênero diariamente e, na maioria das vezes, não conse-
guem, sequer, registrar a ocorrência.

A opção pela escolha do mês de agosto é fortalecida, ainda, pelo 
fato de que na última semana desse mês temos a semana de valoriza-
ção da pessoa com deficiência intelectual, merecendo destaque o fato 
de que as meninas e mulheres com deficiência intelectual sofrem um 
número ainda maior de violência, devido a sua maior dificuldade para 
identificação da situação, formulação da denúncia e respeito de suas 
narrativas.

Assim sendo, perante este lamentável quadro, solicito aos cole-
gas Parlamentares o apoio para a aprovação deste Projeto de Lei - que 
estipula uma data para lembrar e evidenciar a situação de flagrante vul-
nerabilidade - objetivando a conscientização e a mobilização da socie-
dade para o combate da violência contra as meninas e mulheres com 
deficiência.  

Ademais, cabe ressaltar que a presente proposição se trata de uma 
iniciativa popular, sendo uma solicitação da sociedade civil organiza-
da e representantes dos movimentos sociais que lutam por garantia do 
direito da mulher com deficiência, dentre eles, Coletivo de Mulheres 
com Deficiência, Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com De-
ficiência.

Por tudo isso, nossa função nesta Casa é solucionar os problemas 
da nossa sociedade através da criação de leis e de políticas públicas e 
como parlamentar e mulher me uno nessa luta, com fito de transformar 
esse cenário de violência e lutar por uma sociedade mais justa.

Nestes termos, apresento o atual projeto de lei, sendo de grande 
importância a sua aprovação e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de abril 
de 2022. - DANIELLA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 237/2022

CRIA O PROGRAMA DE ATEN-
DIMENTO E PROCEDIMENTOS ES-
PECIAIS ÀS MULHERES VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA NAS UNIDADES DO 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

Art. 1º Fica autorizado a criação do programa de atendimento 
e procedimentos especiais às mulheres de violência nas unidades do 
Instituto Médico Legal, no âmbito do Maranhão.

Art. 2º As unidades do Instituto Médico Legal-IML em cada 
cidade ou região do Estado do Maranhão prestarão atendimento 
especializado às mulheres vítimas de violência.

Art. 3º Compreende o atendimento especializado:
I – Assistência psicológica á vítima e seus familiares, quando 

couber e for viável;
II – Ministrar medicamentos de prevenção de doenças sexual-

mente transmissíveis – DST e Hepatite C, quando necessário;
III – Ministrar medicamentos de prevenção de gravidez resultan-

te de estupro;
IV – Recomendação de exames adicionais ou encaminhamento a 

médicos especialistas conforme necessidade;
V – Orientação à vítima sobre os direitos e programas disponíveis 

na Casa da Mulher Brasileira.  
Art. 4º As despesas decorrentes do disposto nessa lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas 
quando necessário.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará os procedimentos da 
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de maio 
de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A finalidade do projeto é trazer mais humanização no atendi-
mento emergente prestado no Instituto Médico Legal-IML, bem como 
promover alguns procedimentos emergenciais que podem surtir efeitos 
imediatos. Além de viabilizar, atendimentos prévios que seriam realiza-
dos em outros lugares da rede de Saúde.

Com esses procedimentos especializados se objetiva aliviar a an-
gústia e constrangimento que as mulheres vítimas de violência passam, 
pois diante dessas situações se encontram com emocional abalado, po-
dendo ser amenizado quanto mais humanizado for o atendimento.

Mediante a ministração prévia de medicamentos por parte dos 
médicos, é possível amenizar algumas consequências. E ao encaminhar 
outras especialistas, quando couber, evitará que as vítimas reduzam o 
número de atendimentos médicos, e se possível já saiam com solicita-
ções de alguns exames.

Outro avanço, será o acesso as informações dos programas que o 
Governo do Estado disponibiliza via Casa da Mulher Brasileira.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de maio 
de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 238/2022

Considera de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL DE AÇAILÂNDIA, com 
sede no Município de Açailândia, Esta-
do do Maranhão.

                                                                              
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇAILÂNDIA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.257.228/0001-15, com sede e foro na Rua Maranhão, 
1710, Bairro Getat no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de maio 
de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 239 /2022.

Dispõem sobre os aplicativos de 
entrega de delivery, o dever de disponi-
bilizar o nome completo, documento de 
identificação e a foto do entregador, na 
forma que menciona.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Os aplicativos de entrega de delivery, devem disponibili-
zar aos seus clientes o nome completo, número de documento de iden-
tificação e foto do preposto responsável pela entrega. 

Parágrafo único. Sempre que solicitado, o entregador deverá 
pessoal de identificação.

Art. 2º - O descumprimento das obrigações desta lei sujeita o 
infrator a sanções

administrativas previstas no artigo 56 da Lei 8.076 de ll de se-
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tembro de 1990.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

É cada vez mais comum o uso de aplicativos e da tecnologia da 
informação na prestação dos serviços de entrega aos consumidores. 
Entretanto, a referida comodidade traz consigo uma maior exposição 
dos consumidores/usuários aos riscos da atuação de criminosos.

De fato, como tem sido noticiado pelos veículos de comunicação, 
novas modalidades de delitos já vêm sendo desenvolvidas mediante 
violência aos entregadores para se obter acesso ao endereço da entrega 
e cometimento de crimes diversos tendo como vítimas os consumido-
res/usuários do serviço.

Nesse contexto, a proposta legislativa visa regulamentar o servi-
ço de forma a conferir maior segurança ao consumidor/usuário e, com 
isso coibir esta prática de delito que vem se alastrando.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 240 /2022

Dispõe sobre a substituição de si-
renes e campainhas por alertas musicais 
adequados nas escolas da rede pública e 
privada no âmbito do estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da substituição de 
sirenes e campainhas de alertas sonoros, por alertas musicais adequados 
nas escolas da rede pública e privada nas

quais estejam matriculados alunos com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA).

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, as 
escolas ficam obrigadas a fazer a substituição de sirenes e sinais so-
noros, por alertas que não causem pânico nem desconforto aos alunos 
portadores do Transtorno de Espectro Autista (TEA), em decorrência 
da hipersensibilidade sensorial ocasionada pelo transtorno supracitado.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, 
para sua implementação e cumprimento.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O seguinte projeto de Lei tem como finalidade promover a subs-
tituição de sirenes e campainhas de alertas sonoros, utilizadas no início 
e término das aulas, por alertas musicais nas escolas da rede pública e 
privada nas quais estejam matriculados alunos portadores do Transtor-
no de Espectro Autista (TEA). 

Sabe-se que os portadores do TEA, sofrem de uma condição de-
nominada de hipersensibilidade sensorial, na qual determinados tipos 
de sons causam pânico e desconforto aos portadores da condição supra-
citada. Neste contexto, a substituição de sirenes e campainhas de alta 
potência e intensidade, por alertas musicais já foi instituída em escolas 
de outros entes federativos, sendo uma medida comprovadamente efi-
caz na resolução do problema, corroborando a necessidade de aprova-
ção do presente Projeto de Lei. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 

aprovação deste Projeto de lei

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 241/2022.

Dispõe sobre a emissão da Carteira 
de Identificação da Pessoa com Doença 
Rara no âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a Carteira de Identificação da Pessoa 
com Doença Rara no âmbito do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - A Carteira de Identificação da Pessoa com Doença 
Rara - MA será emitida pela Secretaria ou órgão competente indica-
do pelo Poder Executivo Estadual mediante a apresentação, pelos in-
teressados, dos laudos médicos que comprovem o quadro clínico em 
questão.

Parágrafo Primeiro - O documento de que trata o caput conterá as 
seguintes informações:

I-nome completo, filiação, data de nascimento, número da car-
teira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número 
de telefone do identificado;

II- fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) 
centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado;

III- nome completo, documento de identificação, endereço resi-
dencial, telefone e e-mail do responsável legal em casos específicos, se 
necessário;

IV- descrição do diagnóstico e/ou respectivo código CID-10 (Ca-
dastro Internacional de Doenças);

V- as condições específicas de saúde, inclusive indicação de me-
dicação de uso contínuo, cuja divulgação possa contribuir para preser-
var a saúde ou salvar a vida do titular;

VI- impressão colorida do símbolo das doenças raras, conforme 
ANEXO I desta Lei.

Parágrafo Segundo - Consideram-se doenças raras todas aquelas 
cuja incidência seja igual ou superior a sessenta e cinco em cada cem 
mil pessoas que estejam listadas no CID-10.

Artigo 3º- Os portadores da Carteira de Identificação das Pessoas 
com Doenças Raras-MA - farão jus aos seguintes direitos:

I- Atendimento preferencial nas repartições públicas;
II- Atendimento preferencial em estabelecimentos privados;
III- Em caso de pessoa em idade escolar, direito à matrícula no 

estabelecimento público de ensino mais próximo a sua residência;
IV- Expedição de cartão de estacionamento da pessoa com defi-

ciência para utilização de vagas destinadas a esse público;
V- Direito ao assento preferencial nos transportes públicos.
Parágrafo único - Deve-se acrescentar nas placas de atendimento 

preferencial o símbolo de doenças raras.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-

rerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que 
couber, quando necessário.

Artigo 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade 
de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas tam-
bém de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. O con-
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ceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, 
ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. No Brasil há estimadas 13 milhões 
de pessoas com doenças raras, segundo pesquisas.

Existem de seis a oito mil tipos de doenças raras, em que 30% 
dos pacientes morrem antes dos cinco anos de idade; 75% delas afetam 
crianças e 80% têm origem genética. As demais, em geral, têm causas 
ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. Ainda de acordo 
com Organização Mundial da Saúde (OMS) as doenças raras causam 
um terço das deficiências. Ou seja, nem toda doença genética causa 
um fenótipo físico bem diferente do que é comum na população, e as 
pessoas com doenças genéticas raras nem sempre apresentam deformi-
dades físicas ou retardo mental.

Algumas doenças raras apresentam sintomas que não são facil-
mente visíveis nem mensuráveis. No entanto, não só os médicos, mas 
também a sociedade tende a valorizar muito a mensurabilidade e a 
verificabilidade empírica das doenças. Embora diversas em sua etiolo-
gia, as deficiências episódicas podem criar desafios comuns, entre elas 
Narcolepsia, Hipersônia Idiopática, Insuficiência adrenal, Hiperplasia 
adrenal, Síndrome de Ehlers-Danlos, Lúpus, Esclerose múltipla, sín-
drome da fadiga crônica entre outras, levando as pessoas com esses 
diagnósticos a sofrerem desvantagem e injustiça durante seus atendi-
mentos nos órgãos de saúde, em ambientes comerciais e transportes. 
Inserem-se nesse contexto as pessoas com diagnóstico de doenças raras 
sem deficiência visível e com deficiências episódicas.

Entendem-se aqui pessoas com doenças raras sem deficiência 
visível aquelas que apresentam limitações, mas não são perceptíveis 
para os outros. Essas doenças, distúrbios e síndromes causam sintomas 
fisiológicos de curto e longo prazo que afetam o funcionamento de um 
indivíduo. Embora algumas doenças raras sem deficiências visíveis se-
jam agudas, podem evoluir para incapacidades com o tempo. Doenças 
invisíveis não tornam inerentemente alguém deficiente; as deficiências 
resultam da falta de acomodação, da inacessibilidade dos serviços e das 
expectativas irracionais dos outros.

Portanto, o presente Projeto de Lei visa a criação da Carteira de 
Identificação da Pessoa com Doença Rara-MA se mostra de fundamen-
tal importância não apenas para a fruição dos direitos de preferência 
estabelecidos na presente legislação, mas, muito especialmente, para 
que os serviços de saúde do Estado comecem a registrar e identificar 
seus cidadãos acometidos por doenças raras, de modo que seja possível 
desenvolver, com base em evidências estatísticas, políticas públicas de 
saúde mais universalizantes e igualitárias.

Diante das razões expostas, conto com o apoio dos Nobres Pares 
para a aprovação do presente projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
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PROJETO DE LEI Nº 242 /2022

“Dispõe sobre a obrigatoriedade, 
no âmbito do Estado do Maranhão, de se 
afixar nas embalagens de brinquedos o 
selo mundial das pessoas portadoras do 
transtorno do espectro autista e dá outras 
providências”.

Art. 1° Os estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado do 
Maranhão, que comercializam brinquedos adequados às pessoas por-
tadoras do transtorno do espectro autista - TEA - deverão afixar, nas 
respectivas embalagens, o selo mundial transtorno do espectro autista 
– TEA, seguido da seguinte frase: ‘brinquedo adequado às pessoas por-
tadoras do transtorno do espectro autista– TEA

Art. 2º O estabelecimento comercial que descumprir a presente 
lei será inicialmente notificado para se adequar e, caso não atenda a no-
tificação no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá em multa de 150 (cento 
e cinquenta reais) diária. 

§ 1º Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro 
e, se mantida a reincidência, em até 10 (dez) vezes o valor descrito no 
caput deste artigo.

§ 2º Sem prejuízo da multa prevista no parágrafo primeiro deste 
artigo, poderá a autoridade pública cassar o alvará de funcionamento até 
que o estabelecimento comercial se adeque à presente lei.

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

Com efeito, a presente proposição busca dar à população capi-
xaba pleno conhecimento e favorecer a escolha quando da aquisição 
de brinquedos para crianças e adolescentes portadores do transtorno do 
espectro autista – TEA.

Certo, pois, que “Para ajudar a criança a desenvolver suas habili-
dades dentro de interações prazerosas, utilizamos objetos que auxiliem 
e expandam a interação e o subsequente o aprendizado.

Não queremos que a criança apenas preste atenção ao objeto ou 
brinquedo que oferecemos e então deixe de interagir e se interessar pelo 
humano ao seu lado, queremos que ela continue a se interessar pelo 
parceiro de atividade/brincadeira enquanto o objeto é utilizado. Opta-
mos por objetos que promovam a interação, a comunicação e a imagi-
nação. E ao apresentarmos estes objetos para as crianças, mostramos 
a elas diversas formas interativas e divertidas de se brincar com eles. 
Por exemplo, ao invés de oferecermos à criança um boneco a pilha que 
andará pelo quarto sozinho, podemos oferecer uma atividade em que 
nós animamos um boneco para que ele faça coceguinhas no corpo da 
criança. Em outro momento, o animamos o mesmo boneco fazendo de 
conta com nossa voz que é ele quem está cantando a música predileta 
da criança.

Nestes momentos, o boneco é divertido, mas você também faz 
parte da diversão na interação com a criança. Muitos dos brinquedos 
para crianças com autismo podem ser confeccionados em casa e impro-
visados com diversos materiais, como por exemplo caixas de papelão, 
panos, baldes, potes e garrafas de plástico. Utilizando a sua imaginação, 
você e sua criança podem criar e recriar o que quiserem com os objetos 
que estiverem disponíveis! Por exemplo, um conjunto de blocos gran-
des ou de caixas de sapato pode ser utilizado como muro do castelo ou 
da casa dos ‘Três Porquinhos’, pode ser uma ponte, uma cidade, uma 
cama, ou quem sabe uma torre que será destruída pelo “Lobo” ou por 
uma grande onda do mar. A onda do mar não precisa ser feita de água, 
pode ser um lençol ou uma grande bola de fisioterapia. As possibilida-
des são ilimitadas.

Brinquedos com muitos botões, luzes, sons, elétricos ou eletrôni-
cos, podem distrair a

atenção da criança para fora da interação e estimular comporta-
mentos de isolamento e repetição. Se este for o caso com sua criança, 
recomendamos que você restrinja em parte a utilização destes durante 
suas interações com a ela. Mas utilizamos acessórios como ‘tablets’ e 
a gravação e observação de vídeos principalmente nos casos em que 
eles facilitam a interação e comunicação da criança ou promovem o 
aprendizado de habilidades cognitivas”. No sítio eletrônico “inspirados 
pelo autismo” consta uma lista de brinquedos adequados às crianças 
portadoras do transtorno do espectro autista – TEA -, bem como algu-
mas sugestões, confira-se:

“Sugestões de brinquedos e materiais para crianças com autismo:
1. blocos grandes para montar
2. bolhas de sabão
3. balões para encher
4. brinquedos de borracha que podem ser mordidos
5. carrinhos/aviões/trens sem bateria
6. bolas
7. jogo de boliche de plástico
8. baldes
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9. 2 bolas grandes de fisioterapia
10. pequena cama elástica
11. pequeno escorregador
12. brinquedos para incentivar o uso da imaginação (ex: cesta de 

piquenique, louças e comidinhas de plástico, kit de médico, dinheiro 
de brincadeirinha, etc.); jogos tipo dominó, jogo da memória, quebra-
-cabeças, cartões para pareamentos e associações diversas, cartões com 
sequência de uma história, jogos de tabuleiro (ex: jogos físicos como 
“Twister”; jogos com diversas etapas ligadas a uma mesma temática 
e um objetivo final; jogos cooperativos em que os participantes fazem 
alianças em direção a um objetivo; jogos onde os participantes agem 
como diferentes personagens ou animais; jogos com perguntas sobre 
fatos ou perguntas pessoais; etc.) Importante: podem ser confecciona-
dos em casa para que se empregue os interesses únicos de cada criança 
ou adulto”.

São estas razões pela qual espero o apoio dos nobres pares para 
aprovação deste projeto nesta Casa de Leis.
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PROJETO DE LEI Nº 243 /2022

Institui a obrigatoriedade de vigi-
lantes do sexo feminino nos estabeleci-
mentos de prestação de serviços financei-
ros no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

Art.1º - Ficam os estabelecimentos de prestação de serviços fi-
nanceiros localizados no Estado do Maranhão , nos quais o ingresso 
de funcionários, clientes e usuários sejam controlados pela utilização 
de equipamentos detectores de metal, sejam obrigados a contratar pelo 
menos uma vigilante do sexo feminino para fins de revista, regular ou 
eventual, em pessoas do sexo feminino, bem como de seus pertences, 
durante todo o período de atendimento ao público.

Art.2º - Para efeito desta Lei, entende-se como estabelecimentos 
de prestação de serviços financeiros as agências bancárias, casas lotéri-
cas e Banco Postal - Correios.

Art.3º - Pelo não cumprimento do art. 1º, ficam os infratores su-
jeitos a:

I – Advertência, para que efetue, em até 90 (noventa) dias da data 
da notificação, a adequação de seu funcionamento ao que estabelece a 
presente Lei;

II – Multa, esgotado o prazo concedido, de 2.000 (dois mil reais), 
por cada

infração, cumulativas, até o devido cumprimento.
Art. 4º - O Poder Público regulamentará a presente Lei.
Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Com o crescimento desmedido da criminalidade nas grandes ci-
dades, tem aumentado de sobremaneira o surgimento da figura do agen-
te de segurança privada. Esses serviços, atualmente, são amplamente 
utilizados por bancos e empresas prestadoras de serviços financeiros em 
geral, como força auxiliar da segurança pública. Nesses locais é comum 
que os vigilantes exerçam uma fiscalização preventiva como condição 
para ingresso dos cidadãos, a exemplo de verificar pertences pessoais 
dentro de bolsas e afins.

Neste escopo, um dos focos de maior atrito entre vigilantes, 
clientes e gerência de estabelecimentos financeiros é a porta giratória. 
Considerada como um “mal necessário”, esse equipamento tornou-se 
um importante fator de “estresse”. A repetição constante das instruções 

para a retirada de metais das bolsas e bolsos dos clientes, adicionada às 
recorrentes reações agressivas geradas pelos bloqueios da porta levam a 
situações de grande constrangimento e desgaste.

Outro tipo de constrangimento se encontra na necessidade de ve-
rificar as bolsas e pertences dos clientes, quando a porta permanece tra-
vada, mesmo, após a retirada dos objetos metálicos. Nada mais natural 
que a entrada de pessoas em certos estabelecimentos seja precedida de 
verificação por precaução, afinal, a segurança é uma qualidade tanto do 
serviço privado quanto do serviço público. Entretanto, quando se fala 
em “verificação por segurança”, a linha entre o permitido e o abusivo, 
é tênue.

Com enfoque nisso, o presente Projeto de Lei tem como objetivo 
preservar a intimidade e resguardar a dignidade do público feminino, 
evitando situações de constrangimento ao ser abordada ou ter seus per-
tences revistados por um vigilante masculino.

Dessa forma, apresento esta propositura, que poderá ser aper-
feiçoado por meio de emendas apresentadas pelos Nobres Pares desta 
Casa Legislativa, aos quais solicito apoio para a aprovação da matéria.
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PROJETO DE LEI Nº 244 /2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de divulgação de mensagens educativas 
alertando para os malefícios e os riscos 
decorrentes do uso indevido de drogas ou 
substâncias entorpecentes, durante a rea-
lização de eventos artísticos, culturais e 
esportivos, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Art. 1°- Fica obrigatória em âmbito do Estado do Maranhão, du-
rante a realização de eventos artísticos, culturais e esportivos, a inserção 
de mensagens educativas alertando para os malefícios e os riscos decor-
rentes do uso indevido de drogas ou substâncias entorpecentes.

Art. 2°- As mensagens educativas de que trata o artigo Primeiro 
deverão ser apresentadas ao público em texto escrito, de forma oral ou 
em meio audiovisual.

Parágrafo Único - No caso de serem utilizadas placas ou cartazes, 
os produtores dos eventos deverão fixá-los em locais de fácil visualiza-
ção e leitura.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei por do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de necessidade.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá firmar parcerias 
com pessoas físicas

e jurídicas e entidades privadas para a execução da presente Lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição, tem por escopo garantir a obrigatorieda-
de da divulgação de informações contra o uso indevido de drogas nos 
eventos que especifica e combater o uso indevido de drogas no Estado 
do Maranhão.

Nesta esteira, as medidas educativas são uma das formas de fazê-
-lo, prevenindo e orientando a população sobre os malefícios das dro-
gas.

Destarte, não se pode olvidar que a Lei 11.343 de 2006, a qual 
normatiza de maneira geral sobre a temática das drogas no Brasil, pre-
coniza como princípio basilar a prevenção do uso indevido de drogas.

Outrossim, o Inciso VII, do art. 4º da Lei de Drogas, apresenta a 
seguinte redação “é princípio do SISNAD1, a integração das estratégias 
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nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido de drogas”. 
Neste passo, a proposta em tela caminha no sentido da prevenção e 
conscientização do cidadão para que este não utilize de maneira indevi-
da as substâncias entorpecentes.

Portanto, focar nos ambientes em que haja aglomeração da popu-
lação, para difundir os malefícios do uso indevido de drogas, atingindo 
o maior número de interlocutores possível, sem perder de vista que na 
grande maioria dos eventos festivos, o público ali presente acaba con-
sumindo demasiadamente substâncias entorpecentes.

Além disso, é de conhecimento geral que a problemática do uso 
indevido de drogas atinge a realidade de incontáveis brasileiros, conse-
quentemente dos cariocas e, por isso, a matéria em questão revela-se de 
extrema importância na proteção da saúde pública. Pela importância de 
tal propositura, peço apoio dos meus ilustres pares, para a aprovação do 
presente projeto de lei.
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PROJETO DE LEI Nº 245 /2022

Institui e inclui no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Estado do Maranhão, o 
Dia estadual da Lipomielomeningocele”, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado do Maranhão, o “DIA ESTADUAL DA LIPOMIELOME-
NINGOCELE”, a ser comemorado anualmente no dia 23 de novembro.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificativa

No dia 23 de novembro de 1975, nascia em Brasília, Mônica Nei-
va Blanco Nunes. Ela teve um diagnóstico tardio de Lipomielomenin-
gocele aos 24 anos. E durante todo esse tempo ela não sabia o motivo 
de não conseguir segurar a urina, de molhar a roupa, a cama, de ficar 
sempre internada com infecções urinárias, de levar tantas quedas, de 
sofrer bullying e dificuldade de convívio social. Quando ela descobriu 
a doença, descobriu também que pouquíssimas pessoas conheciam e 
poucos médicos sabiam sobre o tratamento. Hoje, Mônica entende e 
luta pelo diagnóstico precoce em crianças que nascem com essa doença 
rara, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida.

Instituir no Estado do Maranhão o Dia da LIPOMIELOME-
NINGOCELE no dia 23 de novembro, visa trazer à baila esse tema tão 
importante e pouco debatido pela sociedade, bem como, homenagear 
Mônica Blanco como um símbolo dessa luta no Estado do Maranhão .

A Lipomielomeningocele é uma doença rara, invisível, uma mal-
formação que consiste em lipoma subcutâneo passando através de um 
defeito de fechamento da coluna vertebral.

Em quase todos os casos existe uma lesão cutânea (lipoma sub-
cutâneo, pelos anormais, manchas vinhosas, depressão feito covinha).

O paciente pode apresentar massa na região lombar ou lombo-sa-
cra, disfunção da bexiga e/ou intestino, deformidade dos pés e fraqueza 
ou paralisia em membros inferiores disfunção neurológica pode ser cau-
sada por associação de medula presa e/ou compressão medular.

A Lipomielomeningocele é uma lesão congênita, seus sintomas 
são decorrentes do estiramento da medula, quando esta é impedida de se 
desenvolver devido ao lipoma durante o desenvolvimento embrionário 
nas primeiras semanas de gestação.

Embora seja malformação congênita, os pacientes ao nascer, 
usualmente, não

apresentam problemas neurológicos. As paralisias dos membros 
inferiores e alterações urinárias e intestinais, se desenvolvem, na maio-

ria dos casos, de forma progressiva, dificultando a vida da pessoa. As-
sim sendo, apresento o presente Projeto de Lei marcando uma data no 
Estado do Maranhão, como ponto de partida para lembrar e conscienti-
zar a população que inúmeras crianças nascem com essa malformação 
congênita e precisam de tratamento e acompanhamento adequado.

Pelo exposto, sendo o tema de extrema relevância e considerando 
estar evidenciado que a Lipomielomeningocele é um problema de saúde 
invisível que precisa ser lembrado e debatido, com implicações severas 
na vida do indivíduo , conto com a colaboração dos nobres colegas para 
o aperfeiçoamento desta proposição e, ao fim, para sua aprovação .
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PROJETO DE LEI Nº 246 /2022

Dispõe sobre Campanha Estadual 
de Prevenção e Combate ao Turismo Se-
xual de Crianças e Adolescentes, no esta-
do do Estado do Maranhão 

Artigo 1º − Fica instituída campanha estadual de prevenção e 
combate ao turismo sexual de crianças e adolescentes, no estado do 
Estado do Maranhão 

Artigo 2º − A Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao 
Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes, destinam-se ao desenvol-
vimento de ações de conscientização, qualificação do setor, prevenção 
e atendimento, objetivando maiores informações sobre a exploração 
sexual turística, proporcionando acesso às informações para cercear a 
cultura de exploração sexual no turismo.

 Artigo 3º − Para a execução dos objetivos de que trata a presente 
Lei, o Poder Público Estadual poderá celebrar convênios e/ou instru-
mentos de parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado.

Artigo 4º − Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Estado do Maranhão é um estado gigantesco, recebe turistas 
de todo lugar do

Brasil e do mundo, está presente propositura objetiva o enfrenta-
mento e combate ao turismo sexual de crianças e adolescentes no Esta-
do do Maranhão. É cediço que a indústria do turismo é um setor extre-
mamente vulnerável à exploração sexual entre crianças e adolescentes, 
onde é imprescindível destacar que turismo sexual não é turismo, mas 
sim crime, e como tal deve ser tratado. Logo, o turismo sexual degrada 
a imagem e o interesse do Estado porque viola direitos sociais e liber-
dade individuais, bem como mitiga os direitos à liberdade, segurança, 
bem-estar, desenvolvimento humano, igualdade e justiça social, berço 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

A exploração sexual afeta principalmente crianças e adolescentes 
pertencentes

às classes menos favorecidas e assistidas, onde se tornam “presas 
fáceis” para os exploradores. Esse crime é difícil de identificar em 
razão de, geralmente, naturalizarem esse tipo de crime, seja por falta de 
informação ou por necessidade.  Ademais, é importante salientar que o 
art. 227 da Constituição Federal preceitua que “É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

Sendo assim, se faz necessário investir na qualificação do setor, 
na conscientização sobre a responsabilidade social, em ações para aten-
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der a população de risco, políticas públicas para garantir o atendimento 
integrado, contínuo e de qualidade à essas famílias, com a finalidade de 
constatar a atividade turística no estado do Maranhão como agente de 
igualdade social, distribuição de renda e forma de manifestação de suas 
tradições e características.

Portanto, profundamente preocupado com esta prática odiosa dis-
seminada e continuada, apresento a presente proposição legislativa para 
coibir o turismo sexual de

crianças e adolescentes no Estado do Maranhão.
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PROJETO DE LEI Nº 247 /2022

Dispõe sobre a criação da “Sema-
na de Conscientização para a Educação 
sem Violência” e dá outras providências.

Art. 1° Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a “Se-
mana de Conscientização para a Educação sem Violência” a realizar-se 
na última semana do mês de junho de cada ano, com os seguintes ob-
jetivos:

I- promover debates, palestras, audiências públicas e outros even-
tos, com enfoque no Sistema de Garantias de Direitos de crianças e 
adolescentes, que envolve o direito à educação não violenta;

II - oferecer oficinas a pais e responsáveis, visando à percepção 
dos filhos como sujeitos de direitos e de maneira indissociável do seu 
contexto sociofamiliar e comunitário;

III- realizar a divulgação dos DISQUE 100 e DISQUE 180, bem 
como de números de WhatsApp disponibilizados para denúncia de 
violência, durante o período da pandemia do novo corona vírus - CO-
VID-19; 

IV- realizar capacitação técnica com profissionais responsáveis 
pela escuta das denúncias de violência, de maneira a salvaguardar a 
criança e ao adolescente de danos adjacentes e decorrentes da denun-
ciação;

V- incentivar a criação de grupos específicos para acompanha-
mento de filhos que têm pais com transtornos psiquiátricos, transtornos 
de personalidade, dependentes químicos e com histórico de violência;

VI- divulgar políticas públicas voltadas à criança e ao adoles-
cente;

VII- celebrar o “Dia Nacional da Educação sem Violência”, fi-
xado no calendário nacional em 26 de junho, data da sanção da Lei 
Menino Bernardo.

Art. 2° O Poder Público poderá firmar convênios e parcerias com 
entidades sem fins lucrativos e demais instituições que tratem do tema 
relativo à Educação sem violência, com vistas a implementar ativida-
des, palestras e afins que deem efetividade aos eventos instituídos por 
esta Lei.

Art. 3° A Semana de Conscientização para a Educação sem Vio-
lência passa a integrar o Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

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

A pandemia de Covid-19 trouxe o confinamento como princi-
pal forma de evitar o contágio da doença. Uma das consequências da 
quarentena, conforme sinalizam entidades, é o aumento da violência 
doméstica contra crianças e adolescentes. Desde meados de março, 
quando começaram as medidas de isolamento, o Disque 100 registrou 
cerca de 600 denúncias relacionadas à pandemia e à violência contra 
esta parcela da população, segundo o Ministério da Família, da Mulher 
e dos Direitos Humanos. Mas organizações da área da infância e ado-

lescência atentam para a subnotificação – muitos casos não são denun-
ciados, dificultando a ação dos órgãos competentes. 

Compete registrar, que o presente projeto de lei se justifica diante 
do fato de que a entidade supramencionada preenche a todos os requi-
sitos insculpidos na Lei n. 7.371, de 20 de agosto de 1971, e, princi-
palmente, ante a importância dos serviços que oferece ao Estado do 
Maranhão.

Destarte, contamos com a aprovação unânime do projeto pelos 
nobres pares.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 248 /2022

Estabelece mecanismos de diag-
nóstico, prevenção e acompanhamento 
de casos da depressão de forma contínua 
dentro das instituições públicas de ensino, 
no âmbito do estado do Estado do Mara-
nhão.

Art.1º - Fica criada nas redes públicas de ensino do Estado do 
Maranhão, a Política de diagnóstico, prevenção e acompanhamento do 
transtorno da depressão.

Parágrafo único - Para efeitos do caput desta lei, ficam compreen-
didos como depressão também os seus diversos distúrbios conhecidos 
como:

I - episódios depressivos;
II - depressão bipolar;
III - distimia;
IV - depressão atípica;
V - depressão sazonal;
VI - depressão pós-parto;
VII - depressão psicótica;
VIII - depressão unipolar.
Art.2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - Criação de um Centro de Referência de Pesquisa sobre Aspec-

tos Psicossociais de Prevenção e tratamento da Depressão e efetuar pes-
quisas, visando ao diagnóstico precoce da depressão e seus distúrbios;

II- Evitar ou diminuir as graves complicações para os educandos, 
educadores e demais servidores da instituição de ensino, decorrentes do 
desconhecimento acerca da depressão e seus tipos;

III- Aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus efeitos 
benefícios;

IV- Identificação, e acompanhamento de alunos, professores e 
servidores da rede pública de ensino diagnosticados com depressão;

V- Conscientização de alunos, professores, servidores e de pes-
soas que desenvolvam atividades junto às unidades educacionais quan-
to aos sintomas e à gravidade da doença;

VI- Abordagem do tema em reuniões e outros momentos adequa-
dos para quando da realização de reuniões para informar e conscienti-
zar, a respeito da doença;

VII - Prestar serviços de diagnóstico, prevenção e acompanha-
mento de forma contínua, dentro de todos os estabelecimentos escolares 
com o auxílio profissional devidamente qualificado para tal atividade.

VIII- Encaminhamento para tratamento no (Núcleo ou centro de 
referência) ou para os demais sistemas e instituições de auxílio e trata-
mento existentes, elencados neste artigo na alínea a do inciso I.

Art. 3º - O diagnóstico da depressão deve ser realizado somente 
por um médico especialista em transtornos mentais “psiquiatra” e/ou 
por um psicólogo devidamente concursado e habilitado no quadro de 
funcionários de cada instituição pública.

§1º - Durante a consulta serão feitos alguns testes e questionários, 
que podem apontar para o distúrbio.

§2º - O psiquiatra fará, também, outras observações, como 
histórico do paciente                 e familiares, e poderá pedir alguns exa-
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mes laboratoriais específicos para se chegar ao diagnóstico.

§3º - O acompanhamento durante a fase de tratamento deve ser 
feito de forma gratuita e constante, por um psiquiatra ou psicólogo.

Art. 4º - É obrigatória a presença no recinto escolar durante todo 
o horário de funcionamento de, no mínimo, um dos seguintes profissio-
nais especializados em saúde mental:

I- Estagiários não remunerados;
II- Estagiários remunerados;
III- Psicólogos e/ou Psiquiatras provenientes de parcerias públi-

co-privada e convênios;
IV- Profissionais contratados temporariamente;
V- Psicólogos e/ou Psiquiatras aprovados em cargo público para 

exercício de função na instituição de ensino de forma efetiva;
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei dispõe sobre a Política de diagnóstico, 
prevenção e acompanhamento do transtorno da depressão nas redes pú-
blicas de ensino do Distrito Federal.

A depressão, conhecida como o “mal do século”, atinge hoje mais 
de 320 milhões de pessoas de todas as idades no mundo (OMS). Um 
terço da população brasileira (em sua grande maioria jovem) está con-
denada a esse transtorno mental, que pode ocasionar do desencanto da 
vida até a incapacitação do indivíduo nas ações simples do cotidiano.

O desconhecimento acerca da doença leva o indivíduo a padecer 
duplamente, pois demora a buscar auxílio médico sofrendo então os 
sintomas sem o tratamento necessário.

Existem muitos pré-conceitos por parte da população, que julgam 
muitas vezes que a pessoa doente não reage porque não quer ou por 
fraqueza de caráter. O Estado não pode se furtar da responsabilidade 
em relação à saúde pública tendo o dever de esclarecer esta doença 
que tanto desencadeia sofrimento e incapacita pessoas de sentir prazer 
fazendo-as perder a vontade de viver, o que pode levar em alguns casos 
ao suicídio.

As causas dessa síndrome podem estar ligadas a alguns fatores, 
podendo ser

genéticos ou ambientais e que podem ser engatilhados por even-
tos diversos ou falhas neurais. O tratamento correto pode combater de 
forma eficaz a doença e amenizar os sintomas, por isso, a importância 
do Estado instituir uma Política de diagnóstico, prevenção e acompa-
nhamento do transtorno da depressão.

Pelas fundamentações acima expostas, buscando atendimento de 
saúde humanizado, entendo de extrema relevância a medida ora propos-
ta, por isso apresento o presente Projeto de Lei, contando com o auxílio 
dos nobres pares para sua aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 250 /2022

Declara de utilidade pública o Clu-
be de Mães Tia Livramento da Mauro Fe-
cury, São Luís - MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Clube de Mães Tia Li-
vramento da Mauro Fecury, com sede e foro em São Luís-MA. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Clube de Mães Tia Livramento da Mauro Fecury, é uma pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.495.724/0001-
07, sem fins lucrativos, constituída em 03 de fevereiro de 2008, de tem-
po indeterminado e de caráter filantrópico, cultural e socioeducativo, 
com sede a Rua Costa Moreira, nº 14, Mauro Fecury, município de São 
Luís - MA.

O clube tem por finalidade e objetivos: promover o amparo às 
crianças e adolescentes carentes da comunidade e de suas adjacências; 
ações de habitação, preservação, reabilitação e integração à vida co-
munitária de pessoas com deficiência integrantes da comunidade e de 
suas adjacências; promoção de integração ao mercado de trabalho de 
jovens e adultos; promoção de assistência social, educação e saúde; 
desenvolvimento da cultura, do patrimônio cultural e artístico; atendi-
mento e assessoramento aos beneficiários da LOAS; desenvolvimento 
de ações socioeducativas de preservação e conservação do meio am-
biente; desenvolvimento de projetos de políticas públicas comunitárias; 
promoção de cursos profissionalizantes; desenvolvimento de ações de 
mutirão, saúde, habitação e saneamento básico; desenvolvimento da 
educação infantil por meio de creches e escolas comunitárias; desenvol-
vimento de programas direcionados à pessoa idosa; estímulos da cria-
ção de cooperativas; promoção de segurança alimentar e nutricional; 
estimulo a geração de emprego e renda e a saúde preventiva; apoio as 
ações de combate aos maus tratos e violência à criança e ao adolescente.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI N° 251/2022

Classifica o município de Balsas 
como de relevante interesse turístico.

Art. 1º Fica classificado como de relevante interesse turístico, o 
município de Balsas, localizado no sul do Estado do Maranhão.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA
A cidade de Balsas, localizada no sul do Estado do Maranhão, 

tem acesso por meio da BR 230 e pela BR 163 – Belém/Brasília, e 
encontra-se junto ao rio de mesmo nome, único afluente da margem 
esquerda do rio Parnaíba, com cerca de 510 km, o rio Balsas é o maior 
objeto de turismo do município, que além da beleza límpida de suas 
águas que encanta os olhos, é um local de lazer, esporte e encontros das 
pessoas que vivem em Balsas.

 No mês de julho, o rio Balsas é o palco do Projeto Verão que 
ocorre todos os anos, é também ponto de chegada daqueles que descem 
o rio de boia, que se inicia na Fazenda Canaã, e é ideal para quem quer 
relaxar e curtir a natureza. O passeio dura em média de 4 horas, e é a 
grande atração para população e turistas que visitam a cidade. 

A Cachoeira das Três Marias, é outra opção de lazer e turismo na 
cidade de Balsas cercada por belezas naturais, possui um complexo de 
piscinas naturais e encanta os olhos de quem a visita. Balsas conta ainda 
com a Cachoeira do Macapá, outro grande atrativo da cidade, com seu 
belíssimo salto de 600 metros, que impressiona os visitantes pelo seu 
deslumbrante cenário, e que guarda uma surpresa: o revoar das andori-
nhas ao amanhecer e anoitecer.
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Assim, é imperioso reconhecer que o município de Balsas, cons-

titui-se como uma região que além da importância econômica, decor-
rente do agronegócio, tem relevante interesse turístico, razão pela qual, 
espera o autor a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas na 
aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual – PDT

PROJETO DE LEI Nº 252 / 2022

Dispõe sobre a emissão da Carteira 
de Identificação da Pessoa com Doença 
Rara no âmbito do Estado do Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a Carteira de Identificação da Pessoa 
com Doença Rara   no âmbito do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - A Carteira de Identificação da Pessoa com Doença 
Rara - MA será emitida pela Secretaria ou órgão competente indica-
do pelo Poder Executivo Estadual mediante a apresentação, pelos in-
teressados, dos laudos médicos que comprovem o quadro clínico em 
questão.

Parágrafo Primeiro - O documento de que trata o caput conterá 
as seguintes informações:

I- nome completo, filiação, data de nascimento, número da car-
teira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número 
de telefone do identificado;

II- fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) 
centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado;

III- nome completo, documento de identificação, endereço resi-
dencial, telefone e e-mail do responsável legal em casos específicos, se 
necessário;

IV- descrição do diagnóstico e/ou respectivo código CID-10 (Ca-
dastro Internacional de Doenças);

V- as condições específicas de saúde, inclusive indicação de me-
dicação de uso contínuo, cuja divulgação possa contribuir para preser-
var a saúde ou salvar a vida do titular;

VI- impressão colorida do símbolo das doenças raras, conforme 
ANEXO I desta Lei.

Parágrafo Segundo - Consideram-se doenças raras todas aque-
las cuja incidência seja igual ou superior a sessenta e cinco em cada cem 
mil pessoas que estejam listadas no CID-10.

Artigo 3º- Os portadores da Carteira de Identificação das Pessoas 
com Doenças Raras- MA farão jus aos seguintes direitos:

I- Atendimento preferencial nas repartições públicas;
II- Atendimento preferencial em estabelecimentos privados;
III- Em caso de pessoa em idade escolar, direito à matrícula no 

estabelecimento público de ensino mais próximo a sua residência;
IV- Expedição de cartão de estacionamento da pessoa com defi-

ciência para utilização de vagas destinadas a esse público;
V- Direito ao assento preferencial nos transportes públicos.
Parágrafo único - Deve-se acrescentar nas placas de atendimen-

to preferencial o símbolo de doenças raras.
Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que 

couber, quando necessário.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade 

de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas tam-
bém de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. O con-

ceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, 
ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. 

No Brasil há estimadas 13 milhões de pessoas com doenças raras, 
segundo pesquisas. Existem de seis a oito mil tipos de doenças raras, 
em que 30% dos pacientes morrem antes dos cinco anos de idade; 75% 
delas afetam crianças e 80% têm origem genética. As demais, em geral, 
têm causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. Ainda 
de acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) as doenças raras 
causam um terço das deficiências. Ou seja, nem toda doença genética 
causa um fenótipo físico bem diferente do que é comum na população, e 
as pessoas com doenças genéticas raras nem sempre apresentam defor-
midades físicas ou retardo mental. Algumas doenças raras apresentam 
sintomas que não são facilmente visíveis nem mensuráveis. No entanto, 
não só os médicos, mas também a sociedade tende a valorizar muito a 
mensurabilidade e a verificabilidade empírica das doenças. 

Portanto, o presente Projeto de Lei visa a criação da Carteira de 
Identificação da Pessoa com Doença Rara- MA se mostra de fundamen-
tal importância não apenas para a fruição dos direitos de preferência 
estabelecidos na presente legislação, mas, muito especialmente, para 
que os serviços de saúde do Estado comecem a registrar e identificar 
seus cidadãos acometidos por doenças raras, de modo que seja possível 
desenvolver, com base em evidências estatísticas, políticas públicas de 
saúde mais universalizantes e igualitárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 12 DE MAIO DE 2022. - 
wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 253 / 2022

Institui no âmbito do Estado do Ma-
ranhão a Semana Estadual de Conscienti-
zação sobre a Carga Tributária.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Institui no âmbito do Estado do Maranhão a Semana 
Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária “feirão do im-
posto”, a ser realizada anualmente na última semana de Maio, com os 
seguintes objetivos:

I - Promover a conscientização da população sobre a competên-
cia tributária de cada ente federativo, o sistema de arrecadação tributá-
rio e a destinação dos valores arrecadados, o impacto dos tributos nos 
produtos e serviços, entre outros temas relacionados; com o objetivo de 
evidenciar, na prática, a alta carga tributária.

II - Divulgar políticas públicas e medidas que conscientizem e 
auxiliem os micros e pequenos empresários quanto ao planejamento tri-
butário; promover ações que visam deixar um legado para a sociedade;

III - Propor debates, palestras e outros eventos que esclareçam 
sobre os tributos existentes, o sistema de arrecadação tributária e a des-
tinação dos valores arrecadados, o impacto dos tributos nos produtos e 
serviços, entre temas relacionados.

Artigo 2º  - O Poder Executivo poderá firmar convênios e par-
cerias com entidades sem fins lucrativos e instituições que tratem do 
tema relativo ao sistema tributário, direito tributário, direito financeiro, 
planejamento tributário e temas relacionados, com vistas à implemen-
tação de atividades, ações em escolas, mobilização social em praças e 
vias pulicas, palestras e afins que deem efetividade ao evento instituído 
por esta Lei.

Parágrafo único. A Semana Estadual de Conscientização sobre 
a Carga Tributária “feirão do imposto” passa a integrar o Calendário 
Oficial de Eventos do Estado.

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

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Submetemos à sua apreciação a proposto de Projeto de Lei que 
tem a ideia de estimular o Poder Executivo e as Instituições sem Fins 
Lucrativos a promover palestras, debates e eventos para conscientizar 
as escolas, os cidadãos e toda a classe empresarial sobre a arrecadação 
tributária.

A semana Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária 
deve ser realizada anualmente na última semana de Maio, também para 
esclarecer a população sobre as competências tributárias de cada ente 
federativo (União, Estados e Municípios), sobre o sistema de arrecada-
ção e a destinação dos valores, assim como o impacto dos tributos nos 
preços dos produtos e serviços.

A carga tributária do Brasil está entre as mais altas do mundo 
e que, atualmente, os brasileiros têm discutido muito sobre impostos, 
em função de alta nos preços dos combustíveis, por exemplo, mas não 
sabem como funciona essa cobrança. Por isso, a importância de ações 
como as que preveem a lei.

Um excelente evento que já vem sendo promovido em 20 estados 
da Federação, e que podemos realizar no Estado do Maranhão na supra-
citada semana que compreende o Projeto de Lei, é o Feirão do Imposto, 
criado em 2002, o projeto foi uma iniciativa do Núcleo de Jovens Em-
preendedores de Joinville/SC.

Devido a relevância do projeto a CONAJE – Confederação Na-
cional de Jovens Empresários passou a capitanear o Feirão do Imposto 
visando um maior alcance dele. Até o ano de 2015 a CONAJE realiza-
va, além do Feirão do Imposto, o Dia de Liberdade de Impostos.

Os projetos foram unificados com o objetivo de concentrar es-
forços numa única ação com o mesmo foco, escolhendo o mês de maio 
para realização da ação, devido ao Dia Nacional do Respeito ao Con-
tribuinte.

A cada edição, o Feirão tem um tema como foco principal, além 
de ter na sua essência a disseminação da informação tributária de forma 
simplificada à população, trazendo luz a alta carga tributária que contri-
buintes e empresas pagam, permitindo que sejam mais exigentes quanto 
ao retorno dos impostos pagos.

São realizadas ações com o objetivo de evidenciar, na prática, a 
alta carga tributária. Algumas ideias ou ações já realizadas em edições 
anteriores.

Para a CONSCIENTIZAÇÃO:
a. Comercialização de produtos ou serviços sem imposto;
b. Divulgação e eventos de exposição da carga tributária sobre 

os tributos;
c. Aplicação de questionários durante ações que evidencie a alta 

carga tributária
Para a fomentar a CAPACITAÇÃO aplicamos:
d. Mesa redonda, palestras, teatros e lives sobre a reforma tribu-

tária, suas vertentes e impactos;
e. Capacitação de como ter uma relação eficiente com os tribu-

tos e impostos;
f. Disseminar o conhecimento e discussão sobre impostos entre 

empreendedores e futuros empreendedores;
Para visar o IMPACTO SOCIOECONÔMICO:
g. Apoio concreto e efetivo a reforma tributária;
h. Criação, encaminhamento ou até mesmo aprovação de proje-

to de lei que vise a conscientização da alta carga tributária nos municí-
pios. 

i. Envio de carta compromisso a parlamentares sobre boas prá-
ticas tributárias.

j. Implantação de painel do Impostômetro.
k. Parcerias com mídias locais para disseminação da conscienti-

zação (Rádio, TV, Influenciadores locais, Jornais, Revistas) 
l. Distribuição de panfletos de caráter informativo
m. Publicações em outdoors. 
n. Promover 

o. Entre outras ações. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 12 DE MAIO DE 2022. - 
wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 254 / 2022

Institui a Política Estadual de In-
centivo à Geração de Energia Renovável 
por Produtores Rurais no Estado do Ma-
ranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Ge-
ração de Energia Renovável por Produtores Rurais, a ser implantada 
em todo o território Estadual, com o objetivo de estimular a geração 
distribuída de energia elétrica, a partir de fontes renováveis e de geração 
de biogás e biometano em unidades rurais Maranhenses.

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, fontes renováveis são 
aquelas que usam recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, 
como a hidráulica, a solar, a eólica, a biomassa de dejetos e resíduos, 
são livres de emissão de carbono e capazes de se regenerar por meios 
naturais.

Art. 2º - Política Estadual de Incentivo à Geração de Energia Re-
novável por Produtores Rurais tem por objetivo a ampliação da oferta 
de energia no meio ambiente por meio da utilização de fontes renová-
veis, especialmente a solar e de biomassa, em estímulo a competivida-
de, sustentabilidade e eficiência dos sistemas produtivos e a geração de 
novos negócios. 

Artigo 3º - São diretrizes da Política Estadual de Incentivo à 
Geração de Energia Renovável por Produtores Rurais:

I - a sustentabilidade ambiental, social e econômica da geração 
de energia renovável;

II - o desenvolvimento e a adoção de tecnologias que resultem em 
ganhos de eficiência

na geração de energia;
III - a coordenação e a integração das políticas públicas federais, 

estaduais e municipais,
e, entre estas, as ações do setor privado dedicadas à geração de 

energia renovável por
produtores rurais;
IV - o aproveitamento racional dos recursos naturais renováveis;
V - a melhoria na qualidade de vida no meio rural, em especial 

dos pequenos produtores
e dos agricultores familiares;
VI - o fomento à economia local;
VII - o processamento e a agregação de valor ao produto in na-

tura.
Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à 

Geração de Energia Rural
Renovável:
I - a pesquisa, inovação, extensão, assistência técnica, fomento e 

promoção de soluções
tecnológicas nas áreas de geração de energia nos sistemas produ-

tivos rurais que utilizam ou admitam o emprego de fontes renováveis de 
produção de energia elétrica, biogás e biometano;

II – o desenvolvimento, a capacitação e difusão de tecnologias de 
transição, eficiência e

segurança energéticas; 
III - a celebração de parcerias, convênios e outros instrumentos 

congêneres com órgãos
e entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único - Terão prioridade de acesso ao crédito rural de 

que trata o inciso III do
caput deste artigo agricultores familiares, mini, pequenos e mé-
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dios produtores rurais, inclusive quando organizados em associações, 
cooperativas ou arranjos produtivos locais.

Artigo 5º - Para o alcance do objetivo da Política serão utilizados 
os seguintes meios:

I - disponibilização de linhas de financiamento para a aquisição 
de máquinas e equipamentos e para a realização de obras destinados 
à geração de energia renovável, em condições adequadas de taxas de 
juros e prazo de pagamento.

II - oferta de incentivos tributários e de aproveitamento de cré-
ditos;

III - criação de cadastro público de empresas e professores habili-
tados à elaboração e execução de projetos e à prestação de serviços em 
sistemas de produção de energia por

fontes renováveis; e
IV - ampla divulgação de conteúdos promocionais que estimulem 

a adoção de fontes de energia renovável pelos produtores rurais, suas 
organizações e entidades de representação.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A proposta traz a definição das fontes renováveis, sustenta que 
seu principal objetivo é ampliar a oferta de energia no meio rural, es-
timulando a competividade, a sustentabilidade e a eficiência dos siste-
mas produtivos, define os instrumentos, diretrizes e os meios de alcance 
desta Política.

O presente projeto de lei institui a Política Nacional de Incentivo 
à Geração de Energia Renovável por Produtores Rurais, com o objetivo 
de estimular a geração de energia nos estabelecimentos rurais a partir de 
fontes renováveis, assim entendida a obtida a partir do aproveitamento 
de pequenos cursos d’água, dos ventos, da luz solar, da biomassa e resí-
duos da atividade agropecuária.

Com o propósito de apoiar a geração de própria energia por pro-
dutores rurais, o Projeto de Lei visa preparar o Estado do Maranhão 
para uma transição progressiva das matrizes energéticas, estimulando a 
produção de energia através de fontes renováveis.

A proposição consigna como um dos instrumentos da Política 
Estadual de Incentivo à Geração de Energia Renovável por Produtores 
Rurais a concessão de crédito rural para o financiamento da aquisição 
de equipamentos, dispositivos, máquinas e de obras necessárias à gera-
ção de energia renovável no imóvel rural a partir de fontes renováveis. 
Além disso, estabelece que tenham prioridade de acesso ao crédito, 
agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais, in-
clusive quando organizados em associações, cooperativas ou arranjos 
produtivos locais.

Esta propositura estabelecerá estímulos, no propósito de apoiar 
a geração própria de energia, o desenvolvimento econômico de forma 
sustentável, preparando o Estado do Maranhão para o futuro, auxilian-
do na transição energética e dotando de segurança os produtores, suas 
agroindústrias e as principais cadeias produtivas geradoras de emprego 
e renda de nosso país

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 11 DE MAIO DE 2022. - 
wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 255 / 2022

Inclui, no calendário oficial de 
eventos do estado do Maranhão, o festejo 
de Nossa Senhora das Dores, Padroeira do 
Município de Itapecuru-Mirim.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1.º Fica incluído, no Calendário Oficial de Eventos do Esta-

do do Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora das Dores, Padroeira do 
Município de Itapecuru-Mirim, a ser comemorado, anualmente, dia 15 
de setembro.

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

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 139/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso VI, do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que após 
ouvida a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei de minha 
autoria nº 073/2022, que dispõe sobre a criação da central de interme-
diação em libras no âmbito do Estado do Maranhão. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 18 de maio de 2022. - MÁRCIO HONAISER - Deputado 
Estadual - PDT

REQUERIMENTO Nº 140 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, I, e 174 do Regimento 
Interno desta Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, 
que após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser 
promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, para tratar sobre os problemas ocasionados pela falta de 
investimento na qualidade dos serviços prestados pelas empresas 
de transporte aquaviário - Internacional Marítima e Serviporto - no 
Terminal da Ponta da Espera e Cujupe.

De acordo com a matéria publicada pelo portal G1 Maranhão 
em 17/05/22, caminhoneiros e trabalhadores de cooperativas de vans 
bloquearam as vias de acesso aos terminais da Ponta da Espera e do 
Cujupe. Segundo informações, eles reivindicam a melhoria na qualidade 
dos serviços prestados pelas empresas de transporte aquaviário. 
Outrossim, alegam que apenas três ferrys estavam operando e, desde o 
domingo (15), um deles parou de funcionar por problemas mecânicos.

Ressalta-se que o transporte aquaviário no Maranhão passa por 
grandes problemas com a falta de investimento das empresas, tais como 
falhas na estrutura, segurança e higiene. Além de todos os problemas 
elencados, existe uma crise estrutural, que se apresenta insuficiente 
para atender a demanda dos usuários, fatos notórios e amplamente 
divulgados na mídia.

São realizadas diversas travessias de ida e volta da capital para a 
baixada maranhense, por meio dos ferrys boats, operados pelas empre-
sas Internacional Marítima e Serviporto. Ao todo, são 20 travessias diá-
rias, sendo 10 para cada empresa. Segundo a EMAP, aproximadamente 
quatro mil pessoas fazem a travessia diariamente. Em dias de feriado e 
finais de semana, o fluxo de passageiros pode chegar a 45 mil. Um pro-
cesso licitatório até chegou a ser iniciado: a concorrência nº 005/2016. 
Porém, não está disponível site da Comissão Central Permanente de 
Licitação.

Dessa forma, com o objetivo de garantir a defesa dos direitos 
de todos os consumidores maranhenses, propõe-se que a referida 
Audiência seja realizada quanto antes, no Plenarinho da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão.

Como sugestão, deverão ser convidados representantes do 
Ministério Público (MPMA), do Instituto de Promoção e Defesa do 
Cidadão e Consumidor (PROCON/MA), da Defensoria Pública do 
Estado (DPE/MA), da Delegacia do Consumidor (DECON), do Instituto 
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Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC), 
da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado (SUVISA), da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), da Empresa 
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), da Agência Estadual 
de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), da Capitania 
dos Portos do Maranhão (CPMA), do Corpo de Bombeiros Militar 
do Maranhão (CBMMA) e da Ordem dos Advogados do Brasil no 
Maranhão (OAB-MA).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 18 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 141 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fundamento no art. 5°in-
ciso XXXIII  da Constituição Federal c/c art. 11 da Lei Federal n° 
12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, 
seja  encaminhada  solicitações a Prefeitura Municipal de Pedreiras, 
Exma. Sra. Vanessa dos Prazeres Maia, e para a Presidente da Câmara 
Municipal de Pedreiras, Exma. Sra. Marly Tavares Soares Silva, infor-
mações referente aos Royalties repassados ao Município de Pedreiras, 
requerendo de  forma mais especifica:

Advém informar que a Prefeitura Municipal de Pedreiras, no pe-
ríodo de janeiro de 2020 a novembro de 2021, recebeu a importância de 
R$ 22.039.656,07, ( vinte e dois milhões, trinta e nove mil, seiscentos e 
cinquenta e seis reais e sete centavos), referente aos recursos provenien-
tes de royalties, dados colhidos no portal da transparência do Governo 
Federal.

Em atenção ao disposto na Lei Municipal n° 1.486/ 2019, que 
“dispõe sobre a aplicação de recursos advindos dos Royalties e partici-
pações especiais oriundos da extração de petróleo e gás”; que atribui ao 
Poder Executivo a destinação e aplicação dos recursos provenientes do 
Royalties e ao Poder Legislativo a fiscalização.

A solicitação em apreço, justificasse pela ausência da transpa-
rência nas informações, haja vista que, o site da Câmara Municipal e o 
portal da transparência da Prefeitura Municipal de Pedreiras, não consta 
informações referente a aplicação dos Royalties.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de maio de 2022.  - VINICIUS LOURO - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 142 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fundamento no art. 5°in-
ciso XXXIII  da Constituição Federal c/c art. 11 da Lei Federal n° 
12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja  
encaminhada solicitações a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, 
Exmo. Deibson Pereira Freitas, e para a Câmara Municipal de Trizi-
dela do Vale, Exmo. Ricardo Everton de Lucena Pereira, informações 
referente aos Royalties repassados ao Município de Trizidela do Vale, 
requerendo de  forma mais especifica:

Consta que a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, no perío-
do de janeiro de 2013 a novembro de 2021, recebeu a importância de 
R$ 58.484.629,20 ( cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e 
quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos), referente 
ao recurso proveniente de royalties, dados colhidos no portal da trans-
parência do Governo Federal.

A solicitação em apreço, justificasse pela ausência da transpa-
rência nas informações, haja vista que, o site da Câmara Municipal e o 

portal da transparência da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale não 
consta informações referente a aplicação dos Royalties.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 145 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja dis-
cutido e votado em regime de urgência, em uma sessão extraordinária, 
a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº060/2022, 
de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de MAIO de 2022. - CIRO NETO - 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 3649/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, 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, 16 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 3650/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Coci-
flan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente 
à segurança no trânsito.
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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, 18 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 3651/2022

Senhor Presidente,

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 Rosário, Senhor José Nilton Pi-
nheiro Calvet 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, 18 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 3652/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, 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, 18 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 3653/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, 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, 18 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 3654/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, 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, 18 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 3655/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, 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, 18 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 3656/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, 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, 18 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 3657/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos 
Dinho Penha, 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, 18 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 3658/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, 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, 18 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 3659/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a Se-
nhora Edinalva Brandão Gonçalves, 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, 18 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 3660/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, 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, 18 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 3661/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira 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 
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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, 18 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 3662/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, 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, 18 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 3663/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, 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, 18 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 3664/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, 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, 18 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 3665/2022

Senhor Presidente,

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-
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minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins 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, 18 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 3666/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, 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, 18 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 3667/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Manga-
beiras, Senhor Accioly Cardoso Lima e 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-
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, 18 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 3668/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, 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, 18 de maio 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 3669/2022

Senhor Presidente,

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 Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da 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-
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, 18 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 3670/2022

Senhor Presidente,

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 Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima 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, 18 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 3671/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, 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, 18 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 3672/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, 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, 18 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 3673/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, 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, 18 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 3674/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, 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, 18 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 3675/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, 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, 18 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 3676/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, 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, 18 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 3677/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal so-
licitando 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, 18 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 3678/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque 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, 18 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 3679/2022

Senhor Presidente,

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 São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de 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, 18 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 3680/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso dos Santos, 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, 18 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 3681/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, 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, 18 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 3682/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, 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, 18 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 3683/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 31
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, 18 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 3684/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, 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, 18 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 3685/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Carlos Brandão, solicitando que adote providências no sentido de 
encaminhar a esta Casa Legislativa Projeto de Lei Ordinária,  que 
Dispõe sobre a criação da central de intermediação em libras no âmbito 
do Serviço Público do Estado do Maranhão, conforme proposição em 
anexo.

É dever do Estado garantir o pronto atendimento a seus usuários, 
em qualquer que seja a repartição pública, entretanto, a realidade é que 
o atendimento das pessoas com deficiência auditiva e surdas é muitas 
das vezes comprometido, tendo em vista que a maioria dos órgãos que 
prestam atendimento ao público, não dispõem de profissionais com 
habilidade na língua de sinais, frustrando esses usuários, que devem ter 
um atendimento inclusive prioritário.

Um dos motivos que justificam esta iniciativa diz respeito à ne-
cessidade de criação de políticas públicas específica para a comunidade 

surda, que sofre rotineiramente pela falta de atendimento especializa-
do nos órgãos públicos, que não dispõem de profissionais devidamente 
qualificados para fazer a intermediação em libras, quando necessário.

Diante de todo o exposto, apresento a presente matéria que é de 
competência do Poder Executivo, contando com o apoio ilustre Gover-
nador Carlos Brandão, no acolhimento da presente solicitação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO N° 3686/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como o 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Agricultura Familiar - 
SAF, Diego Rolim, solicitando Kits de Irrigação e Sementes para o 
Município de Senador Alexandre Costa - MA.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se indispensável a 
disponibilização do kit de irrigação e sementes, tendo em vista que 
os produtores rurais que possuem como fonte de renda alternativa a 
produção agrícola/agropecuária, investindo desta forma na agricultura 
familiar, dependem deste para facilitar o manuseio da terra, resultando 
na maior produtividade e na diminuição dos custos para as famílias que 
dela dependem e garantindo-lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão em São Luís, 19 de maio de 2022. - Ana do 
Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3687 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, 
Carlos Brandão, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Sebastião Madeira, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Admi-
nistração Penitenciária Murilo Andrade, e a Secretária de Estado 
das Cidades, Srª. Joslene Rodrigues, solicitando o fornecimento de 
BLOQUETES para o Município de Ribamar Fiquene - MA, que se-
rão empregados no calçamento do Bairro Residencial Manoel Rocha 
e Bairro Parque do Buriti.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão em São Luís, 19 de maio de 2022. - Ana do 
Gás - Deputada Estadual - PCdoB

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3688 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, 
Carlos Brandão, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Sebastião Madeira e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Admi-
nistração Penitenciária Murilo Andrade, solicitando o fornecimento 
de BLOQUETES para o povoado de Sobradinho, localizado no Mu-
nicípio de Barrerinhas - MA, que serão empregados no calçamento da 
rua principal desse povoado.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão em São Luís, 19 de maio de 2022. - Ana do 
Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3689 /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 Sr. 
Carlos Brandão e à Secretária das Cidades e Desenvolvimento Urbano 
(SECID), a Sra. Joslene Rodrigues, solicitando pavimentação asfáltica 
na Avenida Benedito Muniz, no bairro Terra Nova; Avenida Principal e 
Avenida João Pereira de Farias, no bairro Redenção, no município de 
Parnarama, MA.

A referida pavimentação é de grande importância, pois facilitará 
as condições de trafegabilidade aos moradores que lá residem e aos 
condutores de veículos que trafegam na região e convivem diariamente 
com a dificuldade de acesso.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 18 de maio de 2022. - Rafael Leitoa - DEPUTADO 
ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3690 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
à 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 da Saúde (SES), o Senhor 
Tiago Fernandes, solicitando-lhes que seja realizada a reforma, bem 
como a construção de um anexo na Policlínica localizada no bairro do 
Vinhais, em São Luís/MA, que será utilizado para atendimento pediá-
trico e aplicação de vacinas.

Tal demanda visa garantir a manutenção do bom funcionamen-
to da Policlínica, assim como oferecer instalações mais confortáveis e 

adequadas para os seus usuários. Proporcionando maior qualidade no 
atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos os cidadãos.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 18 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 3691 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer à 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 Governo (SEGOV), o Senhor 
Diego Galdino, solicitando-lhes que seja realizada a pavimentação em 
bloquetes da Avenida Central, Ruas I, II, III e IV do Povoado Barriguda, 
na zona rural do município de Coroatá/MA.

Tal demanda tem como objetivo garantir condições favoráveis 
para que a população possa trafegar com segurança nas ruas do povoa-
do em questão, compreendendo um total de 9.639m² a serem beneficia-
dos com a pavimentação.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 18 de maio de 2022. - RAFAEL LEITOA - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 3692 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer à 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 Governo (SEGOV), o Senhor 
Diego Galdino, solicitando-lhes que seja realizada a pavimentação em 
bloquetes da Rua do Açude, Rua do Poço, Rua da Mangueira e Rua do 
Campo no Povoado Paraíso, na zona rural do município de Coroatá/
MA.

Tal demanda tem como objetivo garantir condições favoráveis 
para que a população possa trafegar com segurança nas ruas do povoa-
do em questão, compreendendo um total de 4.788m² a serem beneficia-
dos com a pavimentação.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 18 de maio de 2022. - RAFAEL LEITOA - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 3693 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer à 
Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofí-
cio ao Excelentíssimo Governador do Estado, o Senhor Carlos Brandão 
e ao Secretário de Estado da Saúde (SES), o Senhor Tiago Fernandes, 
solicitando-lhes a implantação de uma unidade do Centro de Hema-
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tologia e Hemoterapia do Maranhão (HEMOMAR) no município de 
Timon, MA. 

Esta indicação tem como finalidade contribuir para uma melhor 
logística no processo de coleta e distribuição de bolsas de sangue em 
Timon e aos municípios da região. Sendo de suma importância para o 
incentivo na doação de sangue, um simples gesto que é primordial para 
salvar vidas de muitas pessoas submetidas a tratamentos e intervenções 
médicas de grande porte e complexidade, além de tratamentos nas si-
tuações de calamidades e emergências.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 18 de maio de 2022. - RAFAEL LEITOA - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 3694 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como ao 
senhor Aparício Bandeira, Secretário de Infraestrutura - SINFRA soli-
citando, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica do trecho que 
liga o Povoado Manoel Ferreira a Vertente, no município de São João 
Batista- MA.

A presente solicitação, veio por meio do vereador Chico de Nho-
zinho e a liderança política Carlos Figueiredo, com o último rigoroso 
inverno, observaram danificações em diversos trechos dessa rodovia, 
visando com a recuperação asfáltica: o fluxo de veículos seguro e ga-
rantir melhores condições de infraestrutura aqueles que transitam por 
essa importante rodovia. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 19 DE MAIO DE 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 3695 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como ao 
senhor Aparício Bandeira, Secretário de Infraestrutura - SINFRA soli-
citando, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica do trecho que 
liga o Povoado Enseada dos Bezerros a sede do município de São João 
Batista- MA.

A presente solicitação, veio por meio do vereador Chico de Nho-
zinho e a liderança política Carlos Figueiredo, onde foram constatados 
após o rigoroso inverno, danificações em diversos trechos dessa rodo-
via, de modo que com a recuperação asfáltica, garantiremos melhores 
condições e segurança, bem como o correto fluxo dos veículos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 19 DE MAIO DE 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 3696 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como ao senhor 
Murilo Andrade, Secretário de Administração Penitenciária- SEAP so-
licitando, em caráter de urgência, o calçamento com bloquetes das vias 
do Povoado Santa Maria dos Furtados na cidade de Matinha- MA.

A presente solicitação visa melhorar a trafegabilidade das vias 
dessa importante localidade situada nesse município, levando mais qua-
lidade de vida aos seus moradores, onde poderão com essas ações ter 
melhor acesso às suas residências, livrando-os da lama e poeira, propor-
cionando melhores condições de infraestrutura, facilitando no dia-dia 
deles.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 19 DE MAIO DE 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 3697 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como ao se-
nhor Silvio Leite, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando, 
em caráter de urgência, ampliar do efetivo policial de 02 (dois) policiais 
para 04 (quatro) policiais dia, para a cidade de São João Batista- MA.

A presente solicitação visa aumentar o atual contingente levando 
mais segurança para população joanina. Desde o ano passado, muitas 
ocorrências de furto e roubo estão acontecendo no comércio, residên-
cias da região central da cidade e em comunidades do interior. O au-
mento desse efetivo permitirá que a Polícia Militar amplie suas funções 
de amparar, acolher e socorrer as pessoas, além de fazer cumprir as leis 
e preservar a ordem pública.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 19 DE MAIO DE 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 3698/2022

Senhor Presidente,

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 expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra -Ma, 
Sr. Raimundo Alves 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
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e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3699/2022

Senhor Presidente,

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 expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque-Ma, Sr. 
Daniel Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3700/2022

Senhor Presidente,

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 
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus-Ma, Sr. Dr. 
Ivo Rezende Aragão, 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3701/2022

Senhor Presidente,

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 
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró-Ma, Sr. Josué Pi-
nho da Silva Junior, 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - 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 3702/2022

Senhor Presidente,

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 expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos-Ma, Sr. 
Kleber Alves de Andrade, 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3703/2022

Senhor Presidente,

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 expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré Mirim-Ma, Sr.  
Alexandre Colares, 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3704/2022

Senhor Presidente,

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 expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons - Ma, Sr. 
Enoque Mota, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3705/2022

Senhor Presidente,

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 
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos-Ma, 
Sr. Dr. Alexandre Magno 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
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sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3706/2022

Senhor Presidente,

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 
expediente a Excelentíssima Prefeita de Paraibano-Ma, Sra. Vanes-
sa Furtado, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança 
no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3707/2022

Senhor Presidente,

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 
expediente ao Excelentíssimo Prefeita de Colinas-Ma, Sra. Valmira 
Miranda, 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, teve início em 2011, o 
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre Poder Público e 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos:  
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federa-
ções e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e pro-
pagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

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 
AMARELO, contribuam para reduzir essas ocorrências.

Desta feita, justifica-se a presente indicação.
     
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3708 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Tiago Fernan-
des e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando a implantação de uma unidade da Policlínica na 
área do Itaqui-Bacanga, no município de São Luís/MA, que têm como 
objetivo oferecer atendimento de qualidade à população, com acompa-
nhamento em várias especialidades, sendo de extrema importância para 
o sistema de saúde.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. – DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3709 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão, para análise da possibilidade jurídica de alteração da 
Lei nº 7357, de 29 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Sistema de 
Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras provi-
dências, para incluir netos solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de 
idade ou, se inválidos, como dependentes econômicos dos segurados, 
definidos no art. 5º da Lei, para efeito de previdência social.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 19 de maio de 
2022. – DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3710/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, 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, 19 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 3711/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, 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, 19 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 3712/2022

Senhor Presidente,

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 Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, 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, 19 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 3713/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre Costa, 
Senhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMA-
RELO referente à segurança no trânsito.
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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, 19 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 3714/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, 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, 19 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 3715/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, 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, 19 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 3716/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, 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, 19 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 3717/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, 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, 19 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 3718/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, 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, 19 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 3719/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, 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, 19 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 3720/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, 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-
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relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 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 3721/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, 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, 19 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 3722/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, 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, 19 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 3723/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo 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, 19 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 3724/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, 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, 19 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 3725/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, 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, 19 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 3726/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, 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, 19 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 3727/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, 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, 19 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 3728/2022

Senhor Presidente,

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 Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros 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 
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, 19 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 3729/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, 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, 19 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 3730/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, 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, 19 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 3731/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, 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, 19 de maio 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 3732/2022

Senhor Presidente,

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 Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, 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, 19 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 3733/2022

Senhor Presidente,

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 Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton 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-
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, 19 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 3734/2022

Senhor Presidente,

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 Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
da Cunha 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, 19 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 3735 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua bom 
jesus , bairro jardim são Cristóvão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3736/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua 27, 
Jardim São Cristóvão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3737 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua 30, 
são Cristóvão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3738 /2022
 

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua 28, 
Jardim São Cristóvão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3739 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua 40, 
Jardim São Cristóvão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3740 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Av. Santa 
Clara, bairro Santa Clara, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3741 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 45
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua da 
alegria, vila Janaína, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3742/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Travessa 
São Francisco, Santa Clara, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3743 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua São 
Pedro, Santa Clara, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3744 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua João 
Victor, Santa Clara, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3745 /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 Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Brai-
de, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Da-
vid Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Rua Alberto 
Franco, bairro Apaco, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 3746/2022

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 Prefeito de Marajá do Sena, 
Lindomar Lima De Araujo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
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repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3747/2022

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 Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, 
Maria Deusa Lima Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3748/2022

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(a) Prefeit(a)a de Mata Roma, 

Besaliel Freitas Albuquerque, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3749/2022

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(a) Prefeito(a) de Matinha, Li-
nielda Nunes Cunha, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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.
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INDICAÇÃO Nº 3750/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões do 
Norte, Solimar Alves De Oliveira, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3751/2022

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(a) Prefeito(a) de Matões, Ferdi-
nando Araujo Coutinho, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3752/2022

Senhor Presidente,

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(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão, 
José Augusto, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3753/2022

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(a) Prefeito(a) de Mirador, Ma-
ria Domingas Gomes Cabral, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
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site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3754/2022

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(a) Prefeito(a) de Miranda do 
Norte, Angelica Maria Sousa Bonfim , a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3755/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirinzal, 
Amaury Santos Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3756/2022

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(a) Prefeito(a) de Monção, Clau-
dia Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
“Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 
5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3757/2022

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(a) Prefeito(a) de Montes Altos, 
Domingos França, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
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ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3758/2022

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(a) Prefeito(a) de Morros, MIL-
TON JOSE SOUSA SANTOS, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3759/2022

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(a) Prefeito(a) de Nina Rodri-
gues, Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3760/2022

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(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, 
Daniel Franco De Castro, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3761/2022

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(a) Prefeito(a) de Nova Colinas, 
Josei Rego Ribeiro, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3762/2022

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(a) Prefeito(a) de Nova Olinda 
do Maranhão, Iracy Weba, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-

pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3763/2022

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(a) Prefeito(a) de Olho d’Água 
das Cunhãs, Glauber Azevedo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3764/2022

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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda 
Nova do Maranhão, Conceição De Maria Cutrim Campos, a fim de 
que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, 
instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
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critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3765/2022

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(a) Prefeito(a) de Paço do Lu-
miar, Maria Paula Azevedo Desterro, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3766/2022

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(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, 
Edilson da Alvorada, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 

repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3767/2022

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(a) Prefeito(a) de Paraibano, 
Vanessa Furtado, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3768/2022

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(a) Prefeito(a) de Parnarama, 



  52       QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 52
Raimundo Silveira, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3769/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem 
Franca, Marlon Torres, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3770/2022

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(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, 
Enoque Mota, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3771/2022

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(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, 
Raimundinho Lidio, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 3772/2022

Senhor Presidente,

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(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson 
Machado, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
“Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 
5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3773/2022

Senhor Presidente,

Na Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, 
Vanessa Maia, , a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 

site https://sndh.mdh.gov.br/
Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 

propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3774/2022

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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro 
do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3775/2022

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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, 
RONILDO CAMPOS SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.
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Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-

ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3776/2022

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(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-
ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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 3777/2022

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(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue 
Pinho Da Silva Junior, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-

ria nº 937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a 
assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financeiro no 
valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de Saúde, 
com valores previamente calculados para cada uma a partir de critérios 
populacionais, geográficos e de proporção de profissionais médicos (pe-
diatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado Rildo Amaral por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia especial aos Deputados que estão aqui, Deputadas, 
às amigas que vieram prestigiar de outro Estado, às taquígrafas de ou-
tra Assembleia Legislativa o nosso muito bem-vindas. Cumprimento 
os deputados presentes na pessoa do amigo, inclusive, correligionário 
Deputado Dr. Arnaldo Melo. Cumprimento, em especial, a minha ci-
dade de Imperatriz e a região Tocantina. E, hoje, com muita alegria, 
com muita felicidade, por muita luta, principalmente, porque a cida-
de de Imperatriz e a região Tocantina do estado do Maranhão sabem 
da minha luta pelo esporte, sabem da minha luta por melhores dias e, 
especial, por praças esportivas para a juventude do Maranhão. Impera-
triz e a região Tocantina é testemunha disso. Eu venho anunciar que, 
a partir de amanhã, lá no Parque Alvorada e na Vilinha, será comple-
tada, será feita uma arenazinha, fruto de uma emenda parlamentar do 
Deputado Rildo Amaral, que será construída no Parque Imperial e Vi-
linha. O Parque Alvorada que... Inclusive fui professor da escola São 
Jorge, onde estão vários amigos, o Cargueiro, o Cabeludo, Cabelo, o 
Cláudio, o Messias, o William, vários amigos desportistas, professo-
res, a professora Ivone ali também, onde eu estou botando bloquete 
lá da Vilinha para o Parque Imperial. Todo mundo achando que ia ser 
uma rua; virou uma avenida principal, avenida de tráfego, hoje, para 
ligar a Vilinha ao Parque Alvorada, que são uns dos principais bairros 
de Imperatriz. E agora eu consigo a arenazinha, fruto de ume emenda 
parlamentar. E não posso aqui também deixar de destacar que essa luta 
tem o pedido do Vereador Carlos Hermes lá de Imperatriz. O professor 
e vereador Carlos Hermes foi vereador comigo, foi um dos que pediu. 
E eu, como tinha a emenda parlamentar pronta para ser utilizada, não 
poderia me furtar nesse momento de fazer. E o Governador Carlos 
Brandão ontem autorizou. Falei para ele da necessidade, autorizou de 
imediato. E, amanhã, nós estaremos lá iniciando essa importante obra, 
iniciando esse instrumento de esportes, esse instrumento de juventude 
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que não vai servir só para jogar futebol, não; pode servir para o ensaio 
de quadrilha, pode servir para uma quadrilha que a areninha Agemsul, 
por meio do Brandão, já fez dez areninhas na região e todas elas muito 
boas, de excelente qualidade, ela tem arquibancada, tem pista de ca-
minhada ao redor, é um instrumento moderno para a juventude, é um 
campo sintético onde filhos de rico pagam para jogar na nossa cidade, 
agora as pessoas mais simples que tiverem o seu horário vão utilizar da 
melhor forma possível. Agradeço ao Governador Carlos Brandão pela 
liberação imediata dessa Emenda, assim, também, como do início da 
reforma a quadra da UemaSul, ali no centro de Imperatriz, o ginásio 
da antiga escola Amaral Raposo, há mais de 15 anos que não se pratica 
esporte naquela praça desportiva e, a partir de amanhã, fruto da nossa 
luta, fruto da nossa conquista junto ao Governador Carlos Brandão, a 
Agemsul também, amanhã, inicia a reforma daquela quadra, o ginásio 
que vai ser utilizado não somente por alunos da UemaSul, mas princi-
palmente pela comunidade que almeja mais praça desportiva, fruto de 
nossa luta, de nossa conquista na qual eu venho agradecer também ao 
Governador Carlos Brandão, o homem está acamado, mas não para de 
trabalhar. Também, amanhã, será anunciado, em Imperatriz, o início da 
obra de reforma, melhoramento e revitalização da Praça da Vila Cafe-
teira, praça essa, que era obra do PAC, uma praça feia, uma praça que 
já nasceu no ponto de ser reconstruída e agora o Governador Carlos 
Brandão inicia também, não tem minha Emenda Parlamentar na obra, 
mas é uma conquista para aquela região e fico muito feliz aqui por essa 
honra, onde eu tenho vários amigos ali, o próprio superintendente de 
Articulação Política da Região Tocantina, Odeir, mora ali na Vila Cafe-
teira, tem o Edilson Espectron Man, tenho vários amigos ali que moram 
e sabem da necessidade daquela praça, também devo destacar, porque, 
participei da luta, participei da conquista, que é amanhã no município 
de João Lisboa, inicia-se a obra de asfaltamento, lá da estrada que liga 
o povoado Pé de Galinha, ao Centro dos Carlos, uma conquista de mi-
nha luta, junto ao governo, junto ao governador Carlos Brandão, onde 
a vereadora Mayriane, numa hora dessa, se ela estiver me assistindo, 
eu tenho certeza que na forma que ela leva a vida, ela está pulando, 
saltando de alegria, e também do prefeito Vilson, cumprimento os dois, 
porque eu sei da luta e do sonho daquela população, peço ao seu presi-
dente que estenda um pouquinho, sou muito limitado no tempo, e quem 
me conhece, sabe que eu sou disciplinado,

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Peço só mais um minuto para o deputado Ril-
do Amaral 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Eu agradeço no-
bre presidente, irmão, deputado Glalbert, e o povo de João Lisboa a par-
tir de amanhã, começa a receber essa importante obra, na qual também 
comemoro e muito, fruto de muita luta, principalmente na acreditação 
do governador Carlos Brandão, na região, sabendo que ali vai ser um 
sonho antigo da população que vai ser realizado, e também, devo desta-
car, não é só inicio de obra não, a inauguração do Estádio do Distrito do 
Bananal, distrito do município de governador Edison Lobão, o Estádio 
do Bananal talvez hoje seja o Estádio mais bonito da região Tocantina, 
ali é fruto da minha emenda parlamentar, está uma placa, quem me co-
nhece sabe que eu gosto de transparência, que tinha que ser em todos os 
homens públicos, em vez de emenda secreta, a emenda tinha que ser era 
dita para onde está sendo gasta, e lá está a placa: obra feita com emenda 
do deputado Rildo Amaral, o Distrito do Bananal amanhã recebe essa 
importante obra e vai inaugurar uma obra, um Estádio com iluminação, 
com arquibancada e um sonho antigo dos desportistas, que venho des-
tacar aqui o Daniel, bolo cacete, o gatimunho, o bochecha, o Gil, vários 
amigos, irmãos, que me fizeram sonhar esse sonho se transformar nessa 
importante obra que vai ser inaugurada amanhã. Eu espero, Deputado 
Yglésio, que assim como o Moto Club está vencendo todas as partidas 
graças ao seu empenho, amanhã também, na inauguração, que o primei-
ro gol e o time vencedor seja o meu, porque quem está vencendo com o 
Deputado Rildo Amaral, ali na região, são os desportistas, a juventude e 
o povo de Imperatriz e da Região Tocantina, porque sabem que eu não 
venho aqui anunciar obra dos outros e muito menos fazer graça com a 
luta dos outros deputados, eu venho aqui dizer que minhas emendas são 

transparentes e faço questão de dizer onde elas estão, e aqui digo que 
amanhã iniciam-se e serão inauguradas várias delas. Viva o trabalho, 
viva a Região Tocantina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira 
que participa de forma virtual da nossa sessão. V. Ex.ª tem cinco minu-
tos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, bom dia. Estávamos inscritos um pou-
co mais cedo na sessão, mas houve uma inversão, mesmo sem o con-
sentimento das pessoas, pelo menos, não sei se do Jota Pinto houve o 
consentimento. É preciso tratarmos desde assunto com a Mesa Diretora 
desta Casa. Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna para falar de as-
suntos importantes para a Região Tocantina. Estaremos, amanhã, hoje 
estamos aqui recebendo o presidente da Caema que visita obras impor-
tantes para a estrutura física da Caema, é uma nova diretoria que vai 
buscar aqui investimentos novos autorizados pelo Governador Brandão 
para a cidade de Imperatriz. Eu também não poderia deixar de falar em 
Senador La Roque que vai receber amanhã a visita do governo esta-
dual. Infelizmente, o nosso Governador Brandão anda em recuperação 
da sua cirurgia e não poderá estar, mas representantes da região, como 
Sebastião Madeira, chefe da Casa Civil, como a Secretária das Cidades, 
Dr.ª Joslene, também estarão aqui presentes, como o Secretário de Ar-
ticulação Política, Rubens Pereira, além de outras autoridades, como o 
Senhor Secretário da Sinfra, Secretário da Infraestrutura do Estado do 
Maranhão também. Secretário de Estado Dr. Aparício Bandeira estará 
aqui e outras autoridades que acompanharão essa comitiva. Em Senador 
La Roque, serão iniciadas obras importantes, estruturantes, de asfalto e 
de recuperação também inclusive do estádio daquela cidade, além de 
outras obras para aquela cidade. Eu quero aqui destacar a luta, desde o 
ano passado, em relação a João Lisboa, não só dessa estrada que vai ser 
iniciada amanhã, ligando Pé de Galinha ao Centro dos Carlos, por as-
falto, do Centro dos Carlos até Bom Lugar em piçarramento, que é uma 
obra que a gente vem trabalhando desde o ano passado. Eu, o Prefeito 
Vilson e o Deputado federal Márcio Jerry, então Secretário das Cidades, 
estivemos juntos e fizemos esse compromisso, inclusive um dos com-
promissos para que as coisas pudessem fluir em João Lisboa e, natural-
mente, levamos esse compromisso ao Governador Flávio Dino que, na 
época, autorizou e nos disse que, até março, começaria essa obra. De-
pois disso, a Secid mandou fazer um levantamento, estudo fotográfico 
da área, os engenheiros foram lá e fizeram todo o levantamento e, ama-
nhã, a Joslene, Secretária das Cidades, a então Secretária vai dar o iní-
cio a essa obra. Eu não quero tirar absolutamente o mérito de ninguém. 
Sei também da luta do Rildo. Eu não posso deixar de destacar também 
a luta do Vereador Evaldo Celedor. Não posso deixar de destacar a luta 
do Vereador Franciomar, a própria luta do Jairo Madeira com quem, lá 
no início, estivemos juntos nessa luta para que esse compromisso fosse 
cumprido. E, antes, tem um vídeo meu rodando na cidade impulsionado 
para João Lisboa, onde, em 20 de fevereiro, fiz esse vídeo lá na estrada, 
na própria estrada, anunciando, mesmo antes de algumas reuniões que 
aconteceram, que posteriormente o Deputado Rildo, o Vilson e alguns 
vereadores estiveram com o Governador Flávio Dino, mas já havia o 
compromisso meses antes com o Deputado Federal Márcio Jerry e com 
o Governador Flávio Dino- e o Vilson sabe disso, o Prefeito disso - 
de fazer essa estrada. Acho que todos nós nos juntamos nesse projeto. 
Não quero dizer que foi só eu, Antônio Pereira, não, em absoluto; que 
foi só o Marcio Jerry, não. Mas essa obra será feita pela SECID, onde 
nós temos realmente ali colocado todas as nossas emendas para aquela 
Secretaria, porque entendemos que é uma Secretaria que tem feito pela 
região Tocantina e pelo Maranhão inteiro. Essa é uma obra do Estado, 
uma obra que foi autorizada pelo Governador Flávio Dino e que está 
agora sendo começada e iniciada e vai ser paga no Governo Brandão. 
Estivemos com Márcio Brandão há alguns dias, conversando sobre a re-
gião tocantina, sobre as questões políticas da região Tocantina; e estive-
mos com o Brandão tratando, especificamente, desta e de outras obras 
com Aparício e com a Joslene. E amanhã, finalmente, independente das 
questões políticas de quem é o pai da criança, a região recebe uma obra 
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importante no Centro dos Carlos, a comunidade, o povo do Centro dos 
Carlos, o povo do Bom Lugar, o povo daquela região, Muçambê, enfim, 
toda aquela região será beneficiada com essa obra importante, autoriza-
da pelo Governador Flávio Dino e que será feito pela SECID. Repito, 
a Secretaria de Estado das Cidades fará essa obra aqui em João Lisboa. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Obrigado, deputado Antônio. Deputado Jota 
Pinto por cinco minutos, sem apartes. Peço que liberem o microfone 
para o deputado Jota, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa. 
Senhor Presidente, hoje, nós vamos usar o Pequeno Expediente para 
falar da história de um bairro que é um dos bairros mais importantes 
da nossa capital e que hoje comemora 104 anos, que é o bairro da Li-
berdade. E todos nós, agentes políticos, maranhenses, é importante, 
Deputado Arnaldo Melo, conhecer a história de um bairro chamado Li-
berdade, que hoje faz 104 anos, que tem uma história bonita. O bairro 
da Liberdade. E todos nós, agentes políticos, maranhenses, é importan-
te, Deputado Arnaldo Melo conhecer a história de um bairro chamado 
Liberdade, que hoje faz 104 anos, tem uma história bonita. O bairro da 
Liberdade é um bairro que tem um jeito de viver, um bairro onde eu 
vivi a minha adolescência, a minha juventude, parte da minha vida. E 
é um bairro que, desde 1918, com a criação do matadouro modelo, no 
sítio de Itamacaca, o endereço concentrado na história. E a proprietária 
desse local é nada mais nada menos que Ana Jansen. Então tem toda 
uma história, o matadouro, o antigo matadouro no bairro da Liberdade. 
Nessa época, a entrada do bairro, por terra, era feita pela campina do 
matadouro, com o principal acesso sendo feito de barco pelo rio Anil e 
o matadouro recebia os bois pela ferrovia São Luís/Teresina, mas suas 
atividades foram encerradas nos anos 80. Em 1967, o local virou Li-
berdade, o nome modificou pela Lei Municipal n° 1.749 de 17 de maio 
daquele ano. Que mudança! Para a Liberdade é um bairro que realmente 
tem tudo a ver com a Liberdade. Na década de 70, muitos descendentes 
africanos vindos das comunidades rurais quilombolas da Baixada se 
estabeleceram no bairro, tornando a Liberdade com a maior população 
negra da capital maranhense. Sua urbanização começou a partir de ocu-
pações ilegais de terrenos que eram da Marinha, por essas pessoas que 
vinham da Baixada maranhense, principalmente de Alcântara. Quando 
assunto é cultura, o bairro da Liberdade tem uma marca muito forte, 
o bairro da Liberdade é um palco situado entre Fé em Deus, Monte 
Castelo, Canto da Fabril, Diamante e Camboa, é uma região, deputado, 
de berço, de cultura, e lá nós temos nada mais, nada menos que o seu 
Apolônio que era do boi do Apolônio, nosso mestre Leonardo do boi 
da Liberdade, a Festa do Divino, são algumas manifestações culturais, 
diversas advindas, diversas culturas da baixada maranhense, mas tam-
bém tem algo interessante, nós temos como destacar alguns talentos que 
saem da Liberdade para o Brasil e para o mundo, eu exemplifico a Izia-
ne, do basquete, da seleção brasileira, campeã, é da Liberdade, e hoje 
voltou para a Liberdade e mora na Liberdade. Ana Paula, da seleção 
brasileira, que é da Liberdade, e aqui, Senhor Presidente, fazendo uma 
ressalva especial ao Moto club São Luís, o Raimundinho Beato, saí-
ram da Liberdade, e Raimundinho o melhor meia esquerda que já teve 
no futebol maranhense, saiu da Liberdade para o Moto Club São Luís. 
Então, a gente para parabenizar a virada sensacional do Moto, ontem, 
parabéns a você e todo o grupo. Por fim, para se ter noção da importân-
cia do bairro tradicional da Liberdade, o jornalista Ed Wilson Araújo no 
primeiro documentário, série Memórias de São Luís, abordou a história 
do matadouro com depoimentos. Por isso, concluo dizendo que, quando 
se fala em cultura, quando se fala da história ludovicense, é impossível 
não citar o bairro da Liberdade. Parabéns ao bairro da Liberdade pelos 
104 anos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Com muita alegria, quero destacar aqui o retorno a esta Casa 

da Dr.ª Thaiza Hortegal. Nossa deputada, seja bem-vinda. Estávamos 
todos aqui em oração para que V. Ex.ª pudesse retornar. Que bom que 
V. Ex.ª está de volta a nossa Casa. Senhor Presidente, senhores deputa-
dos e senhoras deputadas, aqueles que nos assistem, venho hoje, claro, 
enaltecer o trabalho do Governador Carlos Brandão e, em especial, a 
cidade de Caxias. Ontem, o Secretário de Saúde, Thiago, e o Presi-
dente da Emserh, Marcelo Duailibe, estiveram na cidade de Caxias fa-
zendo visita a importantes órgãos que já estão prestes a inaugurar e a 
outros que serão readaptados para funcionamento. É o caso da Clínica 
Sorrir, que foi uma solicitação nossa ainda com o Governador Flávio 
Dino, dando continuidade agora com o Governador Carlos Brandão. 
Fico muito feliz de poder ver um sonho se tornar realidade e levar à 
população de Caxias e de toda região um serviço de qualidade na saúde 
bucal dos caxienses e da Região Leste. Assim como a Policlínica que 
está prestes a ser inaugurada, também agora o HTO, que é um Hospital 
de Trauma e Ortopedia, na cidade de Caxias, que precisávamos muito 
naquela região toda do Leste Maranhense, pois é um serviço que vai 
dar muita qualidade de vida ao povo de Caxias e da região. Além disso, 
mais uma vez, faço um destaque ao Governador Carlos Brandão pela 
sua dedicação ao município de Caxias. Hoje, a Secretária Tatiana Pe-
reira, Tati, está levando os cartões dos estudantes, o cartão universitário 
do transporte universitário, mais de 100 jovens caxienses estão receben-
do o cartão para o deslocamento e facilitar, assim, as suas ações com 
relação ao estudo nas faculdades. Fico muito feliz e agradecido, mais 
uma vez, com a intervenção da Tati Pereira e também do Governador 
Carlos Brandão. No próximo fim de semana, a presença do Secretário 
Naldir, o Secretário de Estado de Esporte, estará conosco, em Caxias, 
para prestigiar a segunda edição do Caxias Rider, que vai acontecer na 
Veneza, no domingo, às 7h, com a previsão de mais de 350 ciclistas de 
todo o estado do Maranhão, tanto do Maranhão como do Piauí, porque a 
prova vale para o ranqueamento das duas federações, Maranhão e Piauí. 
Deixo aqui a certeza de que a organização desse evento engradece ainda 
mais a categoria do ciclismo e ajuda a desenvolver o nosso município 
em uma área tão sensível que é o esporte, haja vista que os ginásios de 
esporte e os campos de futebol, quando fui secretário de esporte daquele 
município, foram construídos, mas, infelizmente, hoje estão abandona-
dos em toda cidade, sem nenhuma conservação. Então, eu fiz questão 
de levar o secretário de Estado do Esporte, no próximo sábado, para 
que ele possa conhecer um dos maiores e mais completos complexo 
esportivo do Maranhão, que é Caxias. Uma cidade que tem, sem sombra 
de dúvidas, um parque de esporte muito grande, muitas áreas, muitos 
ginásios, muitos campos de futebol, piscina semiolímpica. De modo 
que, dessa maneira, eu quero contribuir cada vez mais com o desenvol-
vimento da nossa querida e amada cidade, que é Caxias. Era só isso, 
Senhor Presidente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Adelmo. Registro aqui 
com muita alegria o retorno da Deputada Thaiza, que superou mais uma 
luta, uma dificuldade de saúde. Seja bem-vinda a sua Casa, Deputada. 
Fico até emocionado, porque sei da sua luta, sei o quanto foi difícil, e 
você rapidamente está junto de nós. E que Deus abençoe sua vida, sua 
saúde para que você possa ainda nos ajudar muito a fazer o bem pelo 
povo do Maranhão. Deputado Professor Marco Aurélio por cinco mi-
nutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, depu-
tadas, imprensa, está cheia hoje a sala da imprensa. Que bom ver tantos 
jornalistas qualificados. Cumprimentar em nome da Cristiana França e 
saudar, de modo muito especial, o retorno da Deputada Thaiza. Deputa-
da Thaiza, tantas orações foram feitas e é muito importante ver V.Exa. 
com saúde, que V. Exa. possa retomar a sua rotina, os seus propósitos. 
Deus tem um grande propósito na vida de V.Exa. Estamos muito felizes 
por ter vencido mais esse momento e, com fé em Deus, não vai voltar 
para o hospital, não. É daqui para ir para as ruas, levar o trabalho que V. 
Exa. tem. Um trabalho muito digno e que tem todo o nosso respeito. Se-
nhor Presidente, eu venho, nessa oportunidade, destacar a duas defini-
ções que foram feitas por colegiados que não pertencem ao Legislativo 
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nem ao Executivo, mas eu não poderia deixar de destacar a primeira. Há 
várias semanas, foi definida a lista quádrupla ao STJ, Superior Tribunal 
de Justiça. E nesta lista uma indicação que vem do Tribunal Regional 
Federal da primeira região, o Desembargador Ney Belo, que é um ma-
ranhense destacado, que tem o respeito de todos nós. E por mais que 
não esteja na nossa alçada participar, decidir, mas está na nossa fun-
ção destacar, promover e elogiar essa liderança do Desembargador Ney 
Belo. O Desembargador Ney Belo é um dos maiores juristas do país e 
não só na matéria do Direito, como um grande operador do Direito que 
o é, mas, sobretudo, pela sensibilidade, pela liderança, pelo seu perfil de 
diálogo, de uma pessoa que está fazendo a diferença no âmbito do ju-
diciário em nível de Brasil. E eu estou certo que, em uma realidade não 
distante, ele estará galgando outras posições, de repente, no STF. Faço 
questão de destacar, Presidente, de enaltecer a grandeza dessa indicação 
desse maranhense que é para nós uma referência de liderança e de qua-
lidade na produção jurídica, o Desembargador Ney Bello, é uma pessoa 
que tem todo o nosso respeito, ele que tem participado, participou já 
de vários momentos aqui nesta Casa e sempre com uma leitura, não só 
jurídica, mas também social, humana, na defesa, sobretudo, do Estado 
Democrático de Direito, portanto, venho destacar essa indicação à lista 
quádrupla e dizer que estamos na torcida para que, dos dois que sejam 
escolhidos ao STJ, que o Desembargador Ney Bello, estamos torcendo 
para que ele possa ser um dos escolhidos e outra escolha que foi feita 
ontem, diz respeito a um órgão constitucional muito importante, que é o 
Ministério Público, ontem, foi feita a votação e a escolha de dois nomes 
dos quais um será escolhido para a Procuradoria-Geral de Justiça, e 
faço questão de destacar, por mais que não seja do Legislativo e nem do 
Executivo, mas esse órgão tão importante, que é o Ministério Público, 
que tem um papel fundamental na sociedade, em busca do direito, e 
esses anos que passou à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. 
Eduardo Nicolau, ele trouxe uma ênfase muito grande a esse órgão de 
aproximar das pessoas, de aproximar de quem mais precisa e ele sem-
pre com a sua característica própria, humana, ele que é um idealista, 
das pessoas que mais precisam dessa luta, e ele sempre defende que o 
Ministério Público esteja junto às pessoas que mais precisam, junto aos 
mais pobres, a esfera institucional, ela é importante, tanto é que esse 
equilíbrio entre os Poderes e órgãos constitucionais aqui no Maranhão, 
tem sido um exemplo, mas eu percebo mais ainda, a importância do 
Ministério Público, quando ele chega perto de quem mais precisa, perto 
da pessoas mais pobres, e assim, por exemplo, no Ministério Público, 
lá em Imperatriz, tem conseguido avançar bastante tem conseguido am-
pliar a sua função, a sua atuação, e não só em Imperatriz, mas em todo 
o Estado do Maranhão, por isso eu faço questão de parabenizar todos 
os procuradores de carreira todos os promotores, do Ministério Público 
Estadual, por essa escolha indicativa da grande maioria para recondu-
ção do Dr. Eduardo Nicolau. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Peço para que libere o áudio do deputado 
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– A escolha será feita agora pelo chefe do Poder Executivo do Mara-
nhão, e assim, eu estou torcendo, é uma torcida pessoal, certamente, o 
governador Brandão terá a isenção, mas o Ministério Público, nesses 
anos que teve à frente Dr. Eduardo Nicolau, com a sua sensibilidade 
humana, com a sua liderança, com a sua capacidade de agregar, ele deu 
um exemplo ao Ministério Público, e essa mesma ternura, não lhe falta 
a coragem e a ousadia de na hora de ter de enfrentar problemas e até de 
fazer indicativos, a exemplo do CNJ quando ele percebe algo errado, 
a ternura que tem é o mesmo tom da coragem que tem para enfrentar 
quando há algo errado. Por isso parabenizo o Ministério Público pelo 
indicativo da grande maioria integrando essa lista para a escolha, pela 
recondução do Dr. Eduardo Nicolau, Procurador-Geral de Justiça. Era 
isso, Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Marco. O Deputado Dr. 
Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-

dor) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Mandar um abraço aqui para 
o nosso amigo, Deputado Marco Aurélio, que é um dos grandes tor-
cedores neoconvertidos ao motismo aqui no Maranhão. É uma grande 
satisfação. Subo à tribuna, Deputado Jota Pinto já falou rapidamente 
sobre a vitória que o nosso time teve ontem contra o time do Flumi-
nense, anteontem, na verdade, no domingo. Uma satisfação grande pela 
forma que foi construída essa vitória, uma vitória do trabalho, de um 
elenco que tem se esforçado, de um trabalho que se inicia coberto de 
desconfianças e críticas e, dia após dia, vai se mostrando como tudo que 
a gente busca fazer na vida, a gente busca trabalhar com excelência, a 
gente busca defender todas essas pautas em que a gente coloca o dedo 
com muito carinho. E o Moto Clube é uma dessas grandes paixões que 
a gente tem hoje na nossa vida e na nossa atuação. Às vezes, a família 
fica até enciumada. Mandar um forte abraço para o nosso treinador, para 
o Júlio César Nunes, que tem desenvolvido um grande trabalho, muito 
correto no trato com os atletas, com a direção, um ser humano bom. 
Quando as pessoas boas se unem, o resultado vai sendo colhido. Não 
tenho dúvida de que o Moto vai passar de fase, e aí nós vamos para uma 
fase de mata-mata com os outros times. São três fases de mata-mata, 
fé em Deus e rumo ao acesso na Série C. Aproveito aqui para dizer 
que a gente fica muito feliz com o que está acontecendo, mas trazendo 
a preocupação, mais uma vez, com a questão do incentivo ao esporte 
do Maranhão. Isso aqui já foi alvo de polêmicas, inclusive alguns ele-
mentos dentro do governo me criticaram por conta da postura, mas o 
fato é que, até hoje, não resolveram a situação. Campeonato Maranhen-
se, até hoje, não foi paga a lei de incentivo, Deputado Arnaldo. Nós 
já estamos finalizando o mês de maio, o Campeonato Maranhense já 
tem quase 50 dias que acabou, os times fizeram investimento contando 
com o acordo que foi feito cm o governo anterior, o Secretário Rogério 
Cafeteira emitiu o certificado, dia 24 de março até o dia 31 de março, 
mas ele não entregou o certificado para os clubes. Ele sabe que isso é 
verdade. Gosto muito de Cafeteira, mas o que ele fez aí para os clubes 
foi muito prejudicial. Lamentavelmente, não dá para a gente normalizar 
uma situação como essa. Agora, na transição do governo, a gente está 
encontrando muita dificuldade para que seja cumprido o compromisso 
que foi feito. O governo é uma continuidade. Se o Flávio não pagou por 
conta de atraso na Sedel, e a gente tem tudo isso aí comprovado, não 
tem aquele que vai subir aqui para dizer que eu não estou falando a ver-
dade. Aposto, mostro aqui, na hora que me contradisser, eu mostro aqui 
as provas. Então, a gente sabe que tem que ser pago pelo outro governo. 
Os clubes não podem ficar no prejuízo. O esporte profissional não pode 
ficar jogado desta forma. No Pará, Tocantins, Ceará, os governos estão, 
além do Estadual que já deram incentivo, dando incentivo para a série 
D. Eu não tenho nem cara, Deputado Arnaldo, em falar em incentivo 
para série D, sendo que não foi pago nenhum campeonato maranhense. 
Nós tempos recursos aí para poucos meses de folha se não for pago. E 
isso é incentivo, porque coloca a gente no estádio, desenvolve econo-
mia, vende camisa, gera imposto. Futebol é coisa séria; não deve ser 
tratado com brincadeira, nem com amadorismo, muito menos com o 
desdém com que está sendo tratado. É muito complicado. Estou em 
uma posição que, obviamente, eu sou base aqui do Governo, mas pelo 
amor de Deus, nós não estamos conseguindo resolver isso internamen-
te. Já não se sabe mais com quem se fala, porque cada um vai passando 
a bola para o outro; e a decisão de colocar uma das grandes empresas 
para pagar uma lei de incentivo não está sendo resolvida. Então, depois, 
as pessoas não podem reclamar quando a gente sobe aqui para se ma-
nifestar, por que querem o quê? Que eu deixe o time no prejuízo? Que 
eu coloque pais de família e mães de famílias ao final para não receber? 
Eu vou ficar como caloteiro. Não fico. Foi feito um acordo e o acordo 
precisa ser cumprido. O campeonato maranhense tem que ser pago. E 
está na hora de se potencializar o time da base, o time que está jogando 
junto. Este em uma preocupação. Aí ficou um mês e pouco se tentando 
trazer seu Josemar para o grupo e aí se esqueceram dos de casa. Vamos 
lembrar dos de casa, porque são os de casa que vão fazer permanecer 
no Governo. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra a Senhora Deputada Doutora 
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Thaiza, 5 minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem 
revisão da oradora) - Bom dia a todos os amigos e colegas parlamenta-
res, TV Assembleia, toda a imprensa aqui presente. Pela primeira vez, 
dentro dos últimos meses, uma luta travada pela vida, eu subo a esta 
tribuna com o coração grato, com o coração realmente sossegado e sa-
ber que a gratidão de Deus e a misericórdia dele se estendeu tanto a 
minha vida que me conduziu novamente a minha casa de trabalho, a 
minha função de representar o povo e isso me deixa muito. Como todos 
acompanharam, os últimos 30 dias foram dias de muita luta, foram dias 
difíceis, em que fui diagnosticada com insuficiência renal aguda, fui 
submetida a seções de hemodiálise e fui internada em caráter de urgên-
cia no Hospital São Domingos, onde eu agradeço muitos profissionais 
ali que tiveram a preocupação, o cuidado, a cautela de conduzir o meu 
caso. Mas, como muitos sabem, o meu pai é médico, os meus irmãos 
são médicos, o meu irmão mais velho, doutor Renato, é médico em São 
Paulo e pediu que eu fosse a São Paulo quando o meu quadro se esta-
bilizasse para que pudesse aprofundar mais o diagnóstico, para que a 
gente pudesse acompanhar de perto. E assim foi feito quando eu estava 
estável, fui a São Paulo, passei 20 dias lá, e posso dizer a V.Exas. que 
foi mais uma etapa de dias difíceis, de dias de luta, de dias de muito 
desespero, de medo, de aflição, porque acima de tudo, eu sou mãe de 
duas crianças. E ali o meu desespero, o meu pensamento em todos os 
momentos era nos meus filhos, e foi um grande momento de força, que 
eles me passavam, tão pequenos, mas transmitiram tanta força, tanta 
coragem. Quero aqui ressaltar algo muito importante, que é o carinho, 
as orações que foram ouvidas, o carinho dos amigos deputados que me 
mandaram mensagem, que estavam preocupados, as pessoas que real-
mente torceram para que eu saísse daquele leito. Cada mensagem, cada 
oração foi como um gatilho para que eu pudesse ver em mim uma força 
única que eu pudesse superar. Deus o tempo todo é muito bom! Ele vem 
nos aproximar da maneira dele, fazer com que a gente se aproxime dele, 
e poder sentir o seu amor, o seu cuidado, assim como a Bíblia diz, ainda 
que o seu pai e sua mãe desampare, e Deus está lá, ele está conosco, é 
o nosso pai e nossa mãe, e hoje eu posso dizer que eu sou um milagre, 
que o meu redentor vive. E um rápido relato que eu quero passar a 
vocês foi que ao dialogar aí a consulta, deputado Arnaldo Melo, com 
a nefrologista, o prefeito Luciano estava me acompanhando junto com 
o meu filho João e enquanto a médica relatava o caso, explicava o que 
tinha acontecido, porque até o momento, nós não sabíamos o que tinha 
causado isso, não sabíamos se eu ia ter uma insuficiência crônica, se eu 
ia virar uma paciente renal crônica ou aguda, se eu ia necessitar de ter a 
necessidade de estar fazendo uma hemodiálise três vezes, por semana, 
ou não, aí a médica foi relatando passo a passo. E ao que ela ia dizendo 
eu confesso que eu não prestava atenção, passava um filme na cabeça 
de tudo aquilo que eu já tinha vivido, covid, a implantação da prótese 
na perna, e dessa vez eu ouvia e essa palavra ecoava no meu ouvido. 
Olhei pra a cara do meu filho quando ela disse: Luciano, a Thaiza é uma 
sobrevivente. Isso foi muito difícil pra mim, porque falou na frente do 
meu filho de 10 anos. Então aquele momento foi um momento onde 
eu pensava muito na Ester, que tem 6 anos, eu pensava na função e 
na graça que o Senhor me deu de ter me colocado, me concedido uma 
cadeira, uma posição pra representar o povo do Maranhão, mas eu sabia 
que, acima de tudo, tinha um propósito. Então, eu não posso deixar em 
momento algum de agradecer aos colegas deputados, de agradecer aos 
meus amigos, aos meus familiares, aos meus irmãos, pais que tiveram 
unindo força, às milhares de orações que foram feitas e que foram aten-
didas, mas, em especial, eu agradeço ao Prefeito Luciano que, mais 
uma vez, esteve ao meu lado. Assim como foi na covid, ele esteve do 
meu lado, levando nossos filhos para perto de mim, acompanhando em 
cada consulta, acompanhando cada passo ao hospital e me mostrando 
que o seio familiar, neste momento, é muito importante, que ali é o que 
ia me trazer força, era o que me trazia aconchego, era o que na verdade 
ia refrigerar e renovar as minhas forças. Então, fica aqui a minha eterna 
gratidão a ele porque, na minha ausência, foi pai, foi mãe e um grande 
companheiro de vida meu que não mede esforços, em nenhum momen-
to, para que possa me ver bem saudável e exercendo aquilo que eu tanto 

amo, que é servir ao povo do Maranhão. Então, se hoje eu estou aqui, a 
gratidão eternamente a Deus, eu quero realmente dizer que o carinho de 
todos foi algo muito importante. Então, ficam as minhas palavras. Estou 
de volta com recomendações médicas, mas estou de volta à Casa, estou 
já aqui me preparando para voltar, Professor Marco Aurélio, a andar 
porque eu acho que a força e a credibilidade que a gente tem exercido, 
durante esse mandato, as pessoas passam essa força e, portanto, nosso 
trabalho não pode parar. Nossa ideologia, a nossa marca é fazer real-
mente a construção de um Maranhão diferente, e eu acredito naquilo 
que se pode fazer porque os propósitos de Deus ninguém pode ques-
tionar, apenas aceitar. Só passa e só chega ao propósito quem suporta o 
processo. Se Deus achou que eu tenho que passar por esses processos 
quantas vezes forem necessárias, eu irei passar, mas não desistirei de 
estar aqui representando o povo e fazendo algo que eu amo, que é levar 
o nome do meu Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, já passou o horário do 
Pequeno Expediente. V. Ex.ª já fica inscrito para amanhã.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, peço sua benevolência só hoje. Ajude hoje seu amigo por gen-
tileza. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – V. Ex.ª vai ter todo o Tempo do Bloco hoje, 
Deputado Wellington. Serão 17 minutos só para V. Ex.ª hoje.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Libe-
re aí, Presidente, por favor.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM –  Projeto de Lei n.º 547/2021, do Poder Exe-
cutivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 
588/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprova-
do. Vai à Sanção. Projeto de Lei nº 096/2022, de autoria do Deputado 
Wendell Lages. O Deputado Wendell está ausente. Fica transferido para 
a próxima sessão. Projeto de Lei nº 114/2022, de autoria do Deputado 
Rildo Amaral (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Reque-
rimento nº 143/2022, de autoria do Deputado Ricardo Rios (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor Presiden-
te.

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

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Queria solicitar 
a V. Excelência, se possível, para votarmos o Projeto de Lei 249/2022 
ainda nesta sessão, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Se não tiver objeção dos líderes, eu incluo no 
final da pauta desta sessão.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Obrigado, Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Requerimentos à deliberação da Mesa. Re-
querimento nº 135/22, de autoria do Deputado Vinícius Louro. O De-
putado está ausente assim como os Requerimentos nº 136 e 137 ficam 
transferidos para a próxima sessão e também o 138, ambos de autoria 
do Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Suspendo a Sessão para que possa ser emitido o parecer da Comissão de 
Mérito, o Projeto de Lei nº 249, e já nomeio os Deputados Wellington 
do Curso, Jota Pinto, Ciro Neto, Marco Aurélio e a Deputada Socorro 
Waquim para compor a comissão, sob a Presidência do Deputado Mar-
co Aurélio. Reaberta a Sessão.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 

Projeto de Resolução Legislativa nº 249/2022. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Projeto de Lei, deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 

– Digo, Projeto de Lei nº 249/2022, de autoria da Mesa Diretora, foi 
aprovado com os votos de todos os participantes, exceto do deputado 
Wellington que não está presente na votação, reitero meu voto também 
pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Progres-
sistas, deputado Arnaldo declina. Partido Social Democrata, deputado 
César, declina. Bloco Parlamentar Independente, MDB/PV. Deputado 
Adriano declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputa-
do Professor Marco Aurélio declina. Bloco Parlamentar Democrático, 
PDT/PL. Deputado Vinícius Louro, com esse seu vasto sorriso. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, se puder, vou até mudar agora o nome do grupo e colocar gru-
po PLDT em homenagem a V. Ex.ª Então, eu queria usar o Tempo do 
Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Vinícius Louro, por 15 minutos, com apartes. Deputado 
Vinícius, antes de iniciar na tribuna, vamos só confirmar aqui a questão 
do tempo, são 17 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem. Contarei com a benevolência da 
Mesa para que possa realmente melhorar, alterar o tempo do nosso blo-
co, Deputado Vinícius, que estava com 15, que ele possa utilizar todo 
Tempo do Bloco hoje de 17 minutos ou, após a nossa conferência, essa 
alteração, e possa pegar do Deputado Wellington o Tempo da Lideran-
ça, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO BETO – 
Deputado Vinícius concede o Tempo da Liderança ao Deputado Wellin-
gton.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois não, de-
putado presente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELNO NETO – 
Então, V. Ex.ª tem 17 minutos. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores de-
putados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV As-
sembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente, 
como V. Ex.ª já viu, desde o momento que eu adentrei ao plenário desta 
Casa, a nossa felicidade transborda os nossos rostos. Isso, Deputado 
César Pires, acontece em toda família PL. Primeiramente, quero aqui 
parabenizar o presidente do PL, no estado do Maranhão, Deputado fe-
deral Josimar do Maranhãozinho, e a Deputada estadual Detinha por 
proporcionarem um momento único na política do estado do Maranhão. 
Que sirva como exemplo para outras premiações partidárias deste es-
tado. Isso eu falo, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
justamente porque todos os senhores e senhoras deputados e cidadãos 
do estado do Maranhão acompanharam uma grande movimentação na 
classe política, principalmente do partido PL. Nessa decisão tão espera-
da do PL, do Josimar de Maranhãozinho, de todo o seu grupo, o Deputa-
do Josimar veio a dar um exemplo de líder, um exemplo de democracia, 
colocando o seu grupo político, o seu partido para escolher o rumo do 
apoio do PL nas candidaturas para governo do Estado do Maranhão. 
Começou-se, na sexta-feira de manhã, quando houve a reunião com 
todos os pré-candidatos a deputados federais na residência do Josimar 
e ali foi colocado para todos que escolhessem e pudessem se manifes-
tar na escolha para onde o PL ia participar da eleição estadual, apoiar 

na eleição estadual. Foi criada, Deputado César Pires, uma chapa que 
Vossas Excelências eu acho que acompanharam ontem numa live, a live 
mais esperada do Estado do Maranhão que foi a live ontem do Deputa-
do Federal Josimar de Maranhãozinho. E lá nessa chapa foi colocado 
“Deputado Federal Josimar decide Brandão e Weverton”. E isso cada 
cidade, cada deputado pré-candidato a deputado federal e cada pré-can-
didato a deputado estadual tiveram lá escrito o seu nome votando e as-
sinando, justamente para que o partido pudesse escolher o lado que iria 
caminhar junto. Depois da reunião com os pré-candidatos a deputados 
estaduais à tarde já para noite de sexta-feira, foi a reunião com todos os 
prefeitos do partido do PL. E da mesma forma foi colocada a maneira 
como seria escolhido o pré-candidato a Governo que o PL ia seguir. E 
no sábado de manhã, foi a reunião com os pré-candidatos a deputado 
estadual e, da mesma forma, foi colocado como seria a escolha do PL. 
O que me chama a atenção, senhores e senhoras deputados, é pela ma-
neira, inteligência, sabedoria, forma da pessoa líder que se engrandece 
mais ainda não só no Partido PL, mas, sim, na política do Estado do 
Maranhão. Porque Vossas Excelências viram aqui, Senhor Presidente 
Othelino, senhoras e senhores deputados, presidentes de partidos to-
mando rumo, Zé Inácio, sem mesmo consultar seus pares dentro daque-
le partido, sem importância alguma. E o Josimar de Maranhãozinho bo-
tou à disposição de todos ali pré-candidatos e prefeitos do nosso partido 
PL. Mostra a grandeza, o compromisso, a parceria, Deputado Leonardo 
Sá, V.Exa. que fazia parte do PL no Estado do Maranhão, mostra que 
realmente o Josimar é esse grande líder de palavra e compromisso que 
todos conhecem no nosso estado. Parabéns, Josimar. Parabéns, Detinha. 
Parabéns a todos os integrantes do PL, tanto os prefeitos, os vereadores, 
deputados estaduais, federais que fazem parte desse grande partido. E 
ontem foi o dia tão esperado, o dia em que as pessoas aguardavam a es-
colha. Primeiro, abrir a urna, Deputado César Pires. E ainda houve uma 
urna nas reuniões do PL. Depois nós estivemos lá conferindo os votos 
dessa urna, dessa eleição interna partidária. E quando teve uma votação 
em que o Brandão teve uma escolha. A minoria, salvo me engano, com 
dois votos. O Weverton com seis votos, mas a grande liderança foi o 
Josimar, com a maioria esmagadora. Onde o Josimar decide o apoio, 
mostrando realmente como as pessoas ali do partido PL tem o Depu-
tado Josimar de Maranhãozinho esse grande líder. E ontem, senhoras 
e senhores deputados, o deputado Josimar numa live de mais de 8 mil 
pessoas, mas uma live que foi assistida por mais de 20, 30 mil pessoas, 
porque eu vou dar como exemplo, a cidade de Lago da Pedra ontem 
tinha um paredão, o povo lá esperando o resultado dessa live, como 
também em várias casas, Senhor Presidente, aqui que o pessoal estava 
espelhando a tela do celular na televisão e havia 8 a 10 pessoas assis-
tindo a live, e esperando o resultado, e para escutar também da boca do 
Josimar de Maranhãozinho, deputado federal quem era o pré-candidato 
a governador, que o PL ia apoiar. E mediante, deputado César Pires, 
deputado Ariston, essa escolha, houve muita avaliações, a questão do 
compromisso, a questão da gente poder melhorar ainda mais o nosso 
Estado do Maranhão, a questão do partido de seus integrantes no go-
verno que ali vai suceder, enfim, muitas avaliações foram feitas para a 
escolha do candidato a governador, e o PL na pessoa de todos os seus 
integrantes, através do seu líder, Josimar de Maranhãozinho, escolheu 
o pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, o senhor sena-
dor Weverton Rocha, e o processo, deputado Glalbert Cutrim, foi tão 
democrático, porque, em outro momento, nós tivemos problemas nas 
municipais através dos partidos, entendeu? tanto o PL querendo eleger 
o número máximo de prefeitos, como o PDT , e lá na minha base o PDT 
com o apoio do Erlânio, do próprio Weverton, teve a maioria maciça 
dos prefeitos eleitos, através do partido. Mas, pelo projeto maior, pelo 
projeto de tirar o Maranhão dos piores índices de pobreza, o PL aposta 
na competência, aposta na luta, no trabalho do senador Weverton Rocha 
para governador do Estado do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - De-
putado Vinícius Louro, deputado Wellington do Curso, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Deputado 
Vinicius, logo após o deputado Wellington eu queria o aparte, também. 

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Deputado Vinícius, 
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logo após também o aparte, por favor. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Tudo bem. En-
tão, por que o senador Weverton Rocha? Nós estamos olhando o seu 
grupo político que é um grupo arrojado, um grupo comprometido, um 
grupo que está lá dando sangue, ajudando, correndo pra fazer esse pro-
jeto, que é o Maranhão Mais Feliz, grandes eventos onde se tratando de 
política escutando a população e ali mesmo o senador expressando sua 
opinião, sua satisfação e principalmente o que ele quer ver e fazer do 
Maranhão. Então, eu acho muito importante essa avaliação haja vista 
também o compromisso que nós podemos ter junto o Senador Wever-
ton Rocha porque ele já está na história do senador mais bem votado 
da história do Maranhão, desde o momento que sentou ali naquela ca-
deira no Senado Federal nunca parou de andar pelas cidades no estado 
do Maranhão até mesmo, deputado Wellington do Curso, se for ali pra 
parar pra comer uma panelada, numa cidade, mas está lá junto do seu 
povo. Isso mostra que eles têm ali realmente, está sabendo realmente 
o que vem acontecendo nas cidades do estado do Maranhão. Primeiro, 
passar a palavra para o Deputado Wellington do Curso. Posteriormente, 
Deputado Glalbert Cutrim. Em seguida, Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (apar-
te) – Deputado Vinícius Louro, muito obrigado pelo aparte. Deputado 
Vinícius, mesmo tendo o meu grupo político liderado pelo pré-candi-
dato ao governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim, eu aproveito a opor-
tunidade, como já fiz em outras vezes, mesmo não sendo do grupo do 
Deputado federal Josimar do Maranhãozinho, mas fui o único deputado 
a ocupar a tribuna desta Casa para defendê-lo das perseguições do que 
estava acontecendo. Então, mais uma vez, eu aproveito também para 
destacar essa decisão que causa um equilíbrio, faz com que tenha equi-
líbrio nesse jogo político, neste momento em que nós estamos vivendo 
de pré-campanha. Eu chamo a atenção porque foi de forma democrática 
que reuniu os pré-candidatos a deputados estaduais e federais, reuniu os 
prefeitos e fez uma votação, inclusive elencando quais seriam os candi-
datos. Fiquei triste por não ter colocado o meu candidato ao governo do 
Estado, Dr. Lahesio Bonfim. Porém, de forma democrática, colocaram 
inclusive uma opção para que o Deputado Josimar pudesse decidir. Isso 
mostra a força que ele tem de liderança no seu grupo. Então, parabeni-
zo pela decisão de V. Ex.ªs que, de forma democrática, tomaram essa 
decisão e a anunciaram ontem. Inclusive, ontem, eu me reuni com o 
pré-candidato a deputado federal, um amigo, o Luciano Galego, e al-
gumas parcerias de alguns trabalhos em defesa do estado do Maranhão. 
Quero fazer esse registro também de um nome forte na pré-candidatura 
a deputado federal que, com certeza, vai conseguir uma vaga também lá 
no PL. Muito obrigado, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito obriga-
do, Deputado Wellington do Curso. Eu só quero discordar, Deputado 
Wellington do Curso, de uma pequena frase que V. Ex.ª colocou nas 
suas palavras, que nós trouxemos o equilíbrio no campo político, foi 
isso que eu escutei? Não, deputado, o equilíbrio já tem, onde todas as 
pesquisas dizem que existe empate técnico entre o candidato do go-
verno e o Senador Weverton Rocha. Com a vinda do PL, vamos dese-
quilibrar mesmo, e eu tenho certeza de que Weverton Rocha vai para o 
segundo turno em primeiro lugar. Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) – 
Ouso até discordar, Deputado Vinícius, que eu acho que nem segundo 
turno terá, acho que nós ganhamos a eleição no primeiro turno, mas eu 
quero aqui te agradecer, Vinícius, foram dias de conversas, de muito 
diálogo, de vontade de ambos os lados, tanto do PL quanto do PDT, de 
estarem caminhando juntos. Eu te agradeço por ter sido um desses in-
terlocutores, o Presidente Josimar, o Deputado federal Josimar sempre 
teve um carinho muito especial meu como deputado e como pessoa. A 
Deputada Detinha, o Deputado Hélio, o Deputado Pará Figueiredo, que 
também hoje está no PL, são pessoas que eu tenho uma ótima convi-
vência aqui. Nós dois somos amigos pessoais, e essa união que tivemos, 
no dia de ontem, com certeza é marcante para a história da política do 
estado do Maranhão. Dois grupos gigantes com muitos prefeitos, com 
muitos ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, lideranças de todos os 
tipos, no estado do Maranhão, unindo-se em prol de um Maranhão mais 

feliz. Eu me sinto muito honrado de ter feito parte de toda essa con-
versa, de poder ter ajudado a ter o PL junto conosco nessa caminhada, 
porque sei a diferença que o PL faz. Sei reconhecer o tamanho do gru-
po PL. Eu tenho certeza que nós juntos aqui na Assembleia, levando a 
nossa mensagem para o povo, a gente vai fazer uma campanha mui-
to bonita, levando a pré-candidatura do senador Weverton a todos os 
quatro cantos deste estado e, se Deus quiser, em outubro chegando à 
vitória, para levar o Maranhão a um lugar em que ele merece estar, que 
é a gente sorrindo, como estamos sorrindo hoje com muita felicidade, 
levando amor no coração e desenvolvimento para todo o estado. Para-
béns, Deputado Vinícius. Parabéns ao PL e seja bem-vindo ao projeto 
Maranhão Mais Feliz.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito obri-
gado, Deputado Glaubert Cutrim. Agradeço pelas suas palavras. Vale 
registrar aqui também o empenho de pessoas do PDT, como Vossa Ex-
celência, como o Prefeito de Pinheiro, o Luciano Genésio, como o Fer-
nando Pessoa, de Tuntum, o Ernane Xavier, o Júnior, de Bernardo Mea-
rim, outros prefeitos ali, o Bigu, da cidade de Santo Antônio dos Lopes, 
o Ciro Neto também, totalmente ali, vamos dizer assim, na cúpula do 
PDT, na absorção do grupo, vamos dizer assim, num grupo só, porque 
o PDT e o PL hoje são um único grupo. Então outras pessoas que tive-
ram ali engajados justamente para que essa união pudesse acontecer. 
Eu gostaria de passar aqui a palavra para o Deputado Ciro Neto. Mas, 
Deputado Ciro, só para não perder a linha de raciocínio, eu já olhei aqui 
muitos deputados, deputado Glalbert Cutrim, felizes por essa união. Eu 
assim, olhando aqui de longe, imagino duas situações, primeiro porque 
agora a gente vê realmente que nós vamos ver se o Governo tem res-
ponsabilidade ou realmente estão “passando sebo na venta de jumento, 
aqui, na cara dos deputados da Base”. Porque o que a gente pode ver 
é que a promessa é grande, Deputado Glalbert Cutrim, é muito grande. 
A gente vê aqui vários deputados, com a “boquinha aberta” esperando 
o que não vai acontecer, o impossível, por quê? O que eu estou vendo 
é uma promessa aos deputados, é uma situação que está acontecendo 
dentro da Base do Governo. E esse filme, Deputado César Pires, eu vi 
já há sete anos aqui nas votações que nós fizemos e aqui, da mesma 
forma, na promessa do Governo. E mudou a figura, mas não mudou o 
modus operandis, até porque quem manda hoje no Governo é o grupo 
do Flávio ainda mandando no Governo. E aqui eu chamo a atenção dos 
deputados que eu sei que vocês estão aí “amarrados pelo beiço”, “amar-
rado pelo pescoço”, “pelo calcanhar”, que quando passar as convenções 
partidárias, o barco aqui cabe muita gente e pode vir que realmente nós 
vamos ter o Governador do Estado do Maranhão........

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – ! Senhor Presi-
dente, eu sei que V. Exa. é um deputado governista, mas eu sei que V. 
Exa. também é um democrata. Hoje é um momento de felicidade dentro 
desta Casa, e eu gostaria de passar a palavra aqui ainda para quem pediu 
para fazer uso da palavra, apartear, Deputado Ciro Neto. 

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (aparte) – Deputado Vi-
nícius, obrigado pelo aparte. Parabenizar a V. Exa., ao Deputado Jo-
simar, a todos os integrantes do PL, pela forma democrática que foi 
feita a escolha da pré-candidatura ao governo do Estado, a qual o PL 
faria parte, da forma madura que foi discutida, e sem nenhum momento, 
pensar em condições pessoais, foi pensado no Maranhão, em discutir o 
Maranhão, na pré-candidatura com a melhor viabilidade de se incorpo-
rar o projeto do PL, e se discutir e fazer um Maranhão mais feliz, tam-
bém parabenizo o deputado Josimar, pela forma onde, lá atrás, quando 
se instituiu uma carta-compromisso, naquele momento o deputado Jo-
simar já teve a sensibilidade de saber que ali seria mais uma mentira 
do governo, então, ele não assinou aquela carta, porque ele sabia que 
seria mais uma mentira por parte do governo, como assim foi, a carta 
compromisso que foi estipulada naquele período, Senador Weverton 
preencheu todos aqueles pré-requisitos que foi colocado, mas como não 
era a escolha pessoal, ele foi descartado, e depois a escolha pessoal do 
governo, foi ai mostrar....

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO – Conclua, deputado.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Após a escolha pes-
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soal, se mostrou realmente a verdade no nosso Estado, e mais uma vez, 
aqui parabenizar a todos os integrantes do PL, por ter deixado de lado 
questões regionais, locais, e discutido o Maranhão para ter um Mara-
nhão mais feliz, um Maranhão melhor, e agora, deputado Vinícius, va-
mos percorrer todos juntos o Maranhão discutindo com as pessoas para 
construir um maranhão mais feliz.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza 
deputado Ciro Neto. Já prevendo a sirene deputado. Mas agora é para 
concluir de verdade. É um momento histórico onde eu quero aqui agra-
decer a todos da comunicação, dos blog’s, da televisão, das rádios que 
fizeram hoje levado a notícia da escolha do PL, realmente hoje deputada 
Socorro Waquim que eu também vejo a sua felicidade que agora o ta-
buleiro da política maranhense vai começar a se movimentar de forma 
mais intensa. E vou fazer novamente o convite, sei que V. Exas. estão 
aí realmente esperando as convenções até porque se V. Exas. na base 
do governo levantar a bandeira do candidato contrário nem candidatos 
V. Ex.ªs são, mas esperem passar as convenções e venham fazer parte 
também desse foguete, que o foguete não dá ré, ainda mais agora com 
esse combustível azul. Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO – Deputado Wellington, no tempo da liderança, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Muito obrigado presidente duas vezes; presidente 
hoje, presidente interino aqui e nosso presidente do Moto. Muito obri-
gado Dr. Yglésio. Senhor presidente, presidente do Moto, presidente 
Yglésio. Dr. Yglésio, parabéns pela vitória de virada, meu Piauí entrou 
foi na taca, meu Fluminense. Parabéns ao time recém-criado e que está 
fazendo história no Piauí, mas entrou foi na taca. Olhou o Moto e se 
tremeu todinho. Foi taca, taca, taca, taca. Senhor Presidente, demais 
membros da Mesa, senhoras e senhores, o que me traz à tribuna da 
Assembleia, mais uma vez, é o caos instalado no transporte aquaviário 
no estado do Maranhão, na travessia de ferry da Ponta da Espera até o 
Cujupe e do Cujupe à Ponta da Espera trazendo a população da Baixada 
Maranhense. Desde o início do nosso mandato, a nossa luta permanente 
em defesa da população da Baixada, a nossa luta pela melhoria dos 
ferryboats. Nós já tivemos audiência pública com o Procon, audiên-
cia pública com o Ministério Público, audiência pública com a Emap, 
audiência pública com a MOB, audiência pública com a Capitania dos 
Portos, já fomos lá fazer visita e fiscalização, e nada foi resolvido, é só 
embromação, é só enganação, é só mentira. Nós já fizemos várias ações. 
Por último, nós denunciamos essa licitação fraudulenta, a licitação que 
estavam querendo fazer de um R$ 1,650 bilhão, fraudulenta, cheia de 
falhas. E nós tivemos coragem aqui, nesta Casa, no Maranhão, o único 
deputado que teve coragem de denunciar. Mesmo sofrendo ameaças, 
tive coragem de denunciar a máfia que se instalou, a corrupção de R$ 
1,650 bilhão de licitação para fazer a travessia. Nós denunciamos a em-
presa que ganhou e não tinha nem ferry. Agora vão revogar a licitação. 
Esperamos fazer uma nova licitação, uma licitação séria, uma licitação 
responsável que possa realmente corrigir o problema do ferry no estado 
do Maranhão. Mas, senhoras e senhores, trago algo muito importante, 
e é por isso que peço a atenção de vocês. Devido a esse caos, a essa 
situação de humilhação que a população não aguenta mais, nós estamos 
apresentando a CPI para investigar problemas do ferry no estado do 
Maranhão, as causas, tudo que tem acontecido de errado, a fim de que 
nós possamos corrigir, melhorar, apresentar soluções. Quero destacar 
que estamos coletando as assinaturas e já temos várias assinaturas, mas 
o mais importante é que nós temos apoio popular. Recebemos muitas 
mensagens de apoio da população da Baixada, de quem faz a travessia, 
para que nós possamos realmente criar a CPI. E um testemunho que eu 
vi de uma senhora de 58 anos: “Deputado Wellington do Curso, nós 
acreditamos que essa CPI vai dar certo, porque está sendo solicitada por 
um deputado sério, um deputado que tem responsabilidade e um depu-
tado que tem compromisso com o Maranhão”. Isso nos deixa muito fe-
liz, em criar uma CPI que possa investigar tudo de errado que tem acon-
tecido com o ferry, mas o mais importante, apresentar solução para o 
problema. Nós queremos ferryboats permanentes. Nós queremos acabar 

com a fila de espera. Nós queremos acabar com essa situação de você 
chegar e não conseguir embarcar. Queremos ferry permanente para, na 
hora que você chegar, você ter ferry para embarcar. Na hora que você 
chegar, você conseguir viajar. Nós estamos lutando permanentemente 
aqui na Assembleia Legislativa para melhorar o serviço de ferry. Baixa-
da Maranhense, continue contando com o professor e Deputado Wellin-
gton do Curso. Senhor Presidente, por último, o ex-governador Flávio 
Dino concedeu entrevista na semana passada no Programa Sem Ponto 
da 92. E ele disse que inventaram essa história de que eu tinha dito que 
iria acabar com a pobreza no Maranhão. É muita cara de pau. E o pior 
de tudo é que o Ex-Governador Flávio Dino ainda quer colocar a culpa 
em Bolsonaro e nos bolsonaristas. Ex-Governador Flávio Dino, lave a 
boca para falar do Presidente Bolsonaro. Governador Flávio Dino, é 
muita cara de pau. Quando Vossa Excelência assumiu o Governo do 
Estado, Ex-Governador Flávio Dino, nós tínhamos quatro cidades entre 
as piores. Presidente Yglésio, me concede dois minutinhos que eu con-
cluo, por favor. Em dois minutos, eu concluo, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DOUTOR YGLÉSIO - Dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhoras e senhores, eu quero destacar neste momento a cara de pau do 
ex-governador Flávio Dino. Concedendo entrevista à rádio, na semana 
passada, no Programa Sem Pontos da 92, ele disse que inventaram essa 
história de que eu tinha dito que iria acabar com a pobreza do estado 
do Maranhão. Ex-governador Flávio Dino, é muita cara de pau. Ele 
durante a posse, lá no Palácio dos Leões, ele disse que ia acabar com a 
miséria, com a pobreza no estado do Maranhão. E, quando ele assumiu 
o Estado do Maranhão, tinham quatro cidades, quatro municípios entre 
os mais pobres do estado do Maranhão. Agora ele saiu do Governo e 
nós temos oito entre as 10 mais pobres do Brasil. De quatro quando ele 
assumiu, piorou ainda mais. Nós temos oito entre as 10 piores do Brasil. 
Mas o pior não é isso; é a cara de pau do ex-governador Flávio Dino 
em colocar a culpa em Bolsonaro e nos bolsonaristas. Ex-governador 
Flávio Dino, respeite Bolsonaro, respeite os bolsonaristas. A culpa é 
sua. É sua a incompetência em não ter administrado o Estado do Mara-
nhão. Ex-governador Flávio Dino, muita cara de pau, crie vergonha na 
cara e respeite o Presidente Bolsonaro, respeite os bolsonaristas. V.Exa. 
afundou o Maranhão. Devia ter vergonha na cara. Se hoje eu pudesse 
encontrar o ex-governador, e perguntar alguma coisa, eu ia perguntar 
se ele não tem vergonha na cara em ter aumentado a extrema pobreza, 
de ter tomado mais de cinquenta mil carros e motos e ter leiloado mais 
de quinze mil carros e motos no estado do Maranhão e, mais ainda, ter 
aumentado três vezes os impostos. Devia ter vergonha na cara em vez 
de falar mal do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO - Não há mais quórum para a continuidade da Sessão. Diante 
disso, encerramos a presente Sessão.

Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de maio de dois mil 
e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora 

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Hele-
na Duailibe, Duarte Júnior, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, 
Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco 
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, 



  62       QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 62
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim e Rildo Amaral. 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente decla-
rou 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: Rafael Leitoa 
e Doutora Helena Duailibe. Não havendo mais oradores inscritos nes-
te turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, 
anunciando em segundo turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 
100/2022, de autoria do Deputado Roberto Costa , que garante ao ex-jo-
gador de futebol profissional o ingresso gratuito nos estádios de futebol 
de todo o Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) este projeto foi aprovado e 
encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno, tramitação 
ordinária, foram aprovados: Projeto de Lei nº 286/2019, de autoria do 
Deputado Ariston, que insere o festejo de São Bento, no Município de 
Pastos Bons, no roteiro oficial de turismo religioso do Estado do Ma-
ranhão e o Projeto de Lei nº 265/2020, de mesma autoria, que institui 
o “Dia Estadual do Motofretista (Motoboy)” no âmbito do Estado do 
Maranhão. Ambos com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Em seguido turn, tramitação ordinária, o Plenário 
aprovou os 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 Justiça Senhora Maria 
de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann e Projeto de Resolução Legisla-
tiva nº 047/2021, de mesma autoria, que concede a medalha do Mé-
rito Legislativo “Manuel Beckman” à Promotora de Justiça Senhora 
Cristiane Gomes Coelho Maia Lago. Ambos com parecer favorável da 
CCJC, foram encaminhados à promulgação. Na sequência faram tam-
bém aprovados: Requerimento nº 130/2022, de autoria do Deputado 
Roberto Costa, solicitando que  seja  convocada, para o dia 10 de junho 
do corrente ano, uma Sessão Solene em homenagem às manifestações 
culturais da “Grande Madre Deus”, no Município de São Luís, reconhe-
cidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão e o Requeri-
mento nº 132/2022, de autoria do Deputado Wendell Lages, solicitando 
que seja realizada  uma edição da “Assembleia em Ação” na Cidade 
de Itapecuru – Mirim. Sujento à deliberação da Mesa, foi deferido o 
Requerimento nº 133/2022, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, so-
licitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 164/2022, 
de sua autoria. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o 
Deputado Antônio Pareira. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, 
não houve indicação de Deputados. 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 apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 de maio de 2022.  

Deputado Doutor Yglésio
Presidente, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Helena Duailibe
Segunda Secretária, em exercício

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 382, DE 18 DE ABRIL DE 2022)

LEI Nº 11.727 DE 25 DE MAIO DE 2022

Altera denominação de órgãos, 
define finalidades, altera vinculações de 
entidades da Administração Indireta, e dá 

outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 382, de 18 de abril de 
2022, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          pro-
mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam alteradas as denominações dos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Estado de Programas Estratégicos para Secreta-

ria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégi-
cos - SEDEPE; e 

II - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia para 
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC.

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, 
o cargo de Secretário de Estado de Programas Estratégicos passa a 
denominar-se Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Programas Estratégicos e o cargo de Secretário de Estado de Estado 
de Indústria, Comércio e Energia passa a denominar-se Secretário de 
Estado de Estado de Indústria e Comércio.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Programas Estratégicos (SEDEPE) tem por finalidade formular, im-
plementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Estado do Maranhão; promover integração interinstitucional na exe-
cução da política de desenvolvimento econômico; realizar articulação 
interinstitucional e intersetorial para melhoria de ambiente de negócios 
e promover programas e ações estratégicas para atrair e apoiar novos 
negócios e iniciativas de investimento.

Art. 3º A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio (SEINC) 
tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, su-
pervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos 
e ações para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços, enfatizando o estímulo à criação e ampliação de empreen-
dimentos.

Art. 4º Fica alterada a vinculação das seguintes entidades da ad-
ministração indireta:

I - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Carto-
gráficos (IMESC), autarquia, passa a ser vinculado à Secretaria de Es-
tado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;

II - Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), 
empresa pública, passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE;

III - Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), sociedade de 
economia mista, passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE; e 

IV - Maranhão Parcerias (MAPA), sociedade de economia mista, 
passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico e Programas Estratégicos - SEDEPE.

Art. 5º Ficam transferidos e incorporados aos órgãos que ab-
sorverem as competências, os direitos, os créditos e as obrigações de-
correntes de lei, os atos administrativos ou os contratos, inclusive as 
receitas e despesas, e o acervo documental e patrimonial dos órgãos 
transformados por esta Lei.

Art. 6º Os servidores em atividade nos órgãos transformados por 
esta Lei ficam transferidos aos órgãos que absorveram as competências 
e as unidades administrativas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a:
I - servidores efetivos lotados no órgão;
II - servidores efetivos cedidos ou requisitados, em exercício 

temporário;
III - pessoal temporário.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos 

necessários:
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I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que decor-

ram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Lei, inclusive 
os que se relacionam com pessoal, material e patrimônio, bem como as 
alterações organizacionais e de cargos em comissão decorrentes desta 
Lei;

II - ao regular funcionamento dos órgãos, mediante processo 
formal de cessão de servidores das demais Secretarias, Autarquias e 
Fundações do Estado, bem como de servidores de outras esferas gover-
namentais, por meio de instrumento adequado; e

III - à transferência dos contratos, protocolos e demais instrumen-
tos vigentes necessários à implementação das competências definidas 
nesta Lei, procedendo-se às devidas adequações orçamentárias.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 
conta de recursos orçamentários próprios.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providên-
cias necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar 
dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo 
para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura dos 
órgãos e entidades de que trata esta Lei, bem como os respectivos car-
gos em comissão e funções gratificadas.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

                             
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 383, DE 06 DE MAIO DE 2022)

LEI Nº 11.728 DE 25 DE MAIO DE 2022

Altera a Lei nº 11.367, de 2 de de-
zembro de 2020, que institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários, relacionados ao Imposto so-
bre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação – ICMS, venci-
dos até 31 de dezembro de 2021.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 383, de 06 de maio de 
2022, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam alterados o caput do art. 1º e o § 2º do art. 5º da 
Lei nº 11.367, de 2 de dezembro de 2020, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:

“Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Cré-
ditos Tributários, relacionados com o ICMS, com relação aos fatos ge-
radores ocorridos até 31 de dezembro de 2021,                            cons-
tituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive objeto de 

parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, espontaneamente de-
nunciados pelo contribuinte, em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda proveniente de lançamento de ofício                      efetuados 
após a ratificação do Convênio ICMS nº 79/2020, alterado pelo Con-
vênio ICMS nº 22/2022, com redução de até 90% (noventa por cento) 
dos juros, multas e demais acréscimos legais, observadas as condições 
e limites estabelecidos nesta Lei, bem como os termos do referido Con-
vênio e a legislação tributária estadual.

(...)
Art. 5º (...)
(...)
§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até 

29 de julho de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo, obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 
79/2020, alterado pelo Convênio ICMS nº 22/2022, do Conselho                       
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em  25  de maio de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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TORNAR SEM EFEITO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 
13/2019 FIRMADO ENTRE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO E A EMPRESA UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE 
S.A.  PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3349/2021-ALEMA. A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por 
meio de sua PROCURADORIA GERAL - PGA, torna público que fica 
sem efeito a publicação do Extrato respectivo Aditivo, veiculada no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão do dia 10/05/2022, Edição: 086, 
Caderno de Terceiros e no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do 
Maranhão de 06/05/2022, Edição n.º082.

São Luís/MA, 24 de maio de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 13/2019-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA UNIHOSP SERVIÇOS DE 
SAÚDE S.A.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: Fica 
prorrogado o presente contrato por 12 (doze) meses, com início em 
06 de abril de 2022 e término em 05 de abril de 2023. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DO VALOR: O valor do Contrato fica mantido em R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). CLAUSULA TER-
CEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambu-
latorial; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 
33.90.39.50 – Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e Labo-
ratoriais; Ação: 4931– Assistência Suplementar de Saúde; Subação: 
000006 Assistência Suplementar de Saúde no Estado do Maranhão 
(ASSISTSAUDE); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 recursos ordiná-
rios – tesouro - 0101000000; HISTÓRICO: OBJETO: Plano de saúde 
para servidores efetivos deste Poder. Informações Complementares: ref. 
a prorrogação do contrato 013/2019, valor p/ exercício 2022. DA NOTA 
DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 2022NE000774 
datada de 05/04/2022, no valor de no valor de R$ 2.100.600,00 (dois 
milhões, cem mil e seiscentos reais), à conta da Dotação Orçamentária 
acima especificada. BASE LEGAL: art. 57, inc. II Lei nº 8.666/93 e 
Processo Administrativo nº 3349/2021-ALEMA. DATA DA ASSI-
NATURA: 05/04/2022. ASSINATURAS:  CONTRATANTE - As-
sembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e CONTRATADA - EMPRESA UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE 
S.A, CNPJ nº 04.083.773/0001-30. São Luís–MA, 24 de maio de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
013/2022-CPL/ALEMA, em conformidade ao Parecer da Procuradoria 
Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 
1805/2021-ALEMA e  autorizo a celebração do contrato com as empe-
sas vencedoras no certame, empresa “JEB Comércio de Eletrônicos 
Eireli”, CNPJ sob o n° 33.486.276/0001-80, para o Grupo 03, com 
valor total de R$ 76.850,00 (setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta 

reais), e empresa “Argos Ltda”, CNPJ n° 42.262.411/0001-03, para o 
Grupo 04, com valor total de R$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e 
quarenta e cinco reais) nos termos do Edital, seus anexos e da proposta 
vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa.

 Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas 
legais. São Luís–MA, 23 de maio de 2022. Deputado Othelino Nova 
Alves Neto. Presidente da ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
014/2022-CPL/ALEMA, em conformidade ao Parecer da Procurado-
ria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 3640/2022-ALEMA autorizando a Celebração da Ata de Registro 
de Preços com as empresas: - FORTEWS COMERCIO E SERVI-
ÇOS LTDA, CNPJ n° 32.955.960/0001-00, no valor de R$190.919,49 
(cento e noventa mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e nove 
centavos) para o GRUPO 01; R$165.833,85 (cento e sessenta e cinco 
mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) para o 
GRUPO 02; R$26.040,46 (vinte e seis mil, quarenta reais e quaren-
ta e seis centavos) para o GRUPO 03; R$43.520,70 (quarenta e três 
mil, quinhentos e vinte reais e setenta centavos) para o GRUPO 05; 
R$31.969,95 (trinte e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos) para o GRUPO 07; R$1.098.731,84 (um 
milhão, noventa e oito mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e 
quatro centavos) para o GRUPO 11; R$49.656,12 (quarenta e nove mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) para o GRUPO 
12. - P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 04.096.016/0001-09, no valor de R$179.197,24 (cento e setenta e 
nove mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) para o 
GRUPO 04 e R$188.983,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e 
oitenta e três reais) para o GRUPO 08. - G. H. R. GUTERRES EIRE-
LI, CNPJ nº 11.060.641/0001-58, no valor de R$239.895,00 (duzentos 
e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais) para o GRUPO 
06; R$135.483,87 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e oitenta e sete centavos) para o GRUPO 09; R$133.635,78 
(cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e oito 
centavos) para o GRUPO 10 nos termos do Edital, seu anexo e das pro-
postas vencedoras. Encaminha-se à Comissão Permanente de Licitação, 
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 23 de Maio de 
2022. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos da Lei nº 10.520/2002; bem como da Lei nº 
8.666/1993, e na Lei 8.078. de 1990 – Código de Defesa do Consu-
midor, e Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o re-
sultado do Pregão, em sua forma Eletrônica, em conformidade com o 
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Pro-
cesso Administrativo nº 3281/2021-ALEMA, e autorizo a homologação 
do resultado da licitação e celebração do Contrato com a empresa L. 
H. DURANS PINHEIRO, CNPJ: 10.806.106/0001-30, com o valor 
total de R$ 416.100,00 (Quatrocentos e dezesseis mil e cem reais) nos 
termos do Termo de Referência, seu anexo e das propostas vencedoras. 
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. 
São Luís–MA, 23 de maio de 2022. Deputado Othelino Nova Neto. 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
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019/2022-CPL/ALEMA, em conformidade ao Parecer da Procuradoria 
Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 
3280/2021-ALEMA autorizando a emissão da Nota de Empenho para 
cobertura da despesa e a  celebração do contrato com a empesa “A DOS 
S FRANCA FERREIRO EIRELI”, CNPJ sob o n° 02.656.356/0001-
03, com valor de R$ 29.014,00 (vinte e nove mil e quatorze reais) nos 
termos do Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Encaminhe-se 
à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 
23 de maio de 2022. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente 
da ALEMA

P O R T A R I A   Nº 069/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
00203/2022-AL,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora JUREMA ALMEIDA DE SOUSA, ma-
trícula nº 205 deste Poder, 60 (sessenta dias) dias de Licença para trata-
mento de saúde, de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo ser 
considerada a partir do dia 09 de maio do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO  DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS  DA    

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 23 de maio de 2022.

LUANA SABOIA A. LOUREIRO
Diretora Adjunta de RH

P O R T A R I A    Nº. 589/2022       

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução 
Administrativa nº 463/2005 e a  Resolução Administrativa nº 1051/2009 
e  tendo em vista o que consta do Processo nº 1780/2022-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servi-
dor JOSE ALEXANDRE DINIZ LOPES, matrícula nº 1647999 deste 
Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com aplicação desti-
nada a despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Requisição de 
Adiantamento nº RA0011/2022-ALEMA nos termos do art. 68 da Lei 
nº 4.320/64 e art. 4º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimen-
to de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, 
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MA-
NUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 24 de maio de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EDITAL ALEMA/CEPERJ n° 01/2021, de 20 de dezembro 
de 2021.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução Legislativa 
nº 449/2004 e atualizada pela Resolução Legislativa nº 1032/2020 e 
suas alterações, torna pública a retificação do Cronograma – Anexo VII.

ONDE SE LÊ

ANEXO VII – CRONOGRAMA 

Eventos Períodos
Publicação do Edital 20/12/2021
Período de impugnação do Edital 21 a 23/12/2021
Publicação da impugnação do Edital 04/01/2022
Publicação do Edital definitivo 05/01/2022

Período de inscrição 10/01/2022 a 
14/02/2022

Período de solicitação de isenção de taxa  10 a 13/01/2022
Resultado preliminar da solicitação de isen-
ção de taxa  17/01/2022

Recurso do resultado preliminar da solicita-
ção de isenção de taxa  18 e 19/01/2022

Resultado Final da solicitação de isenção 
de taxa  21/01/2022

Último dia de pagamento da taxa de 
inscrição 15/02/2022

Prazo para envio da documentação de 
atendimento especial, PCD e Cota Racial 
(N/P/I)

10/01/2022 a 
07/02/2022

Resultado preliminar de atendimento espe-
cial, PCD e Cota Racial (N/P/I) 08/02/2022

Recurso do resultado preliminar da solici-
tação de atendimento especial, PCD e Cota 
Racial (N/P/I)

09 e 10/02/2022

Resultado final da solicitação de atendimen-
to especial, PCD e Cota Racial (N/P/I) 11/02/2022

Prazo para correções de dados no sistema 
(exceto CPF e Cargo)

10/01/2022 a 
14/02/2022

Homologação preliminar das Inscrições 16/02/2022
Recurso da Homologação preliminar das 
Inscrições 17 e 18/02/2022

Homologação final das Inscrições 23/02/2022
Divulgação dos locais de provas - CCI 11/04/2022
Aplicação das Provas Objetivas 01/05/2022
Divulgação do gabarito das provas Objeti-
vas 02/05/2022

Recurso da divulgação do gabarito das pro-
vas Objetivas 03 e 04/05/2022
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Eventos Períodos
Publicação do Edital 20/12/2021
Resultado preliminar das provas Objetivas 23/05/2022
Recurso do resultado preliminar das provas 
Objetivas 24 e 25/05/2022

Resultado preliminar das provas Discursivas 13/06/2022
Recurso do resultado preliminar das provas 
Discursivas 14 e 15/06/2022

Resultado definitivo do gabarito e das pro-
vas Objetivas e Discursivas sem o cargo de 
libras

18/07/2022

Entrega dos Títulos para o cargo de Consul-
tor Legislativo 09 a 12/08/2022

Resultado preliminar da Avaliação de Tí-
tulos 17/08/2022

Recurso do resultado preliminar da Avalia-
ção de Títulos 18 e 19/08/2022

Prova prática cargo de Intérprete de Libras 27/07/2022
Resultado preliminar da prova prática 08/08/2022
Recurso do resultado preliminar das provas 
prática 09 e 10/08/2022

Resultado definitivo do Concurso Público 22/08/2022

OBS: Todas as divulgações na página serão após as 20 horas

LEIA-SE

ANEXO VII – CRONOGRAMA 

Eventos Períodos
Publicação do Edital 20/12/2021
Período de impugnação do Edital 21 a 23/12/2021
Publicação da impugnação do Edital 04/01/2022
Publicação do Edital definitivo 05/01/2022

Período de inscrição 10/01/2022 a 
14/02/2022

Período de solicitação de isenção de taxa  10 a 13/01/2022
Resultado preliminar da solicitação de isenção 
de taxa  17/01/2022

Recurso do resultado preliminar da solicitação de 
isenção de taxa  18 e 19/01/2022

Resultado Final da solicitação de isenção de taxa  21/01/2022
Último dia de pagamento da taxa de inscrição 15/02/2022
Prazo para envio da documentação de atendi-
mento especial, PCD e Cota Racial (N/P/I)

10/01/2022 a 
07/02/2022

Resultado preliminar de atendimento especial, 
PCD e Cota Racial (N/P/I) 08/02/2022

Recurso do resultado preliminar da solicitação de 
atendimento especial, PCD e Cota Racial (N/P/I) 09 e 10/02/2022

Resultado final da solicitação de atendimento 
especial, PCD e Cota Racial (N/P/I) 11/02/2022

Prazo para correções de dados no sistema (exce-
to CPF e Cargo)

10/01/2022 a 
14/02/2022

Homologação preliminar das Inscrições 16/02/2022
Recurso da Homologação preliminar das Inscri-
ções 17 e 18/02/2022

Homologação final das Inscrições 23/02/2022

Divulgação dos locais de provas - CCI 11/04/2022

Aplicação das Provas Objetivas 01/05/2022

Divulgação do gabarito das Provas Objetivas 02/05/2022

Recurso da divulgação do gabarito das Provas 
Objetivas 03 e 04/05/2022

Resultado preliminar das Provas Objetivas 23/05/2022

Recurso do resultado preliminar das Provas Ob-
jetivas 24 e 25/05/2022

Resposta dos recursos ao gabarito preliminar das 
Provas Objetivas (área do candidato) 13/06/2022

Resposta dos recursos do resultado preliminar 
das Provas Objetivas (área do candidato) 13/06/2022

Divulgação do Gabarito Final pós-recurso 13/06/2022

Divulgação do resultado pós-recurso das Provas 
Objetivas de acordo com o Gabarito Oficial 13/06/2022

Recurso do resultado das Provas Objetivas de 
acordo com o Gabarito Oficial 14 e 15/06/2022

Divulgação das respostas dos recursos quanto 
aos resultados das Provas Objetivas 24/06/2022

Divulgação do Resultado Final das Provas Ob-
jetivas 24/06/2022

Resultado preliminar das Provas Discursivas/
Redação 01/07/2022

Recurso do resultado preliminar das Provas Dis-
cursivas/Redação 01 a 03/07/2022

Divulgação do resultado das Provas Discursivas/
Redação pós recurso 12/07/2022

Convocação para a prova Prática - Intérprete de 
Libras 18/07/2022

Convocação para a Entrega de Títulos – Consul-
tor Legislativo 18/07/2022

Prova Prática cargo de Intérprete de Libras 27/07/2022

Resultado preliminar da Prova Prática 08/08/2022

Recurso do resultado preliminar da Prova Prática 09 e 10/08/2022

Entrega dos Títulos para o cargo de Consultor 
Legislativo 09 a 12/08/2022

Resultado preliminar da Avaliação de Títulos – 
Consultor Legislativo 17/08/2022

Resultado Final da Prova Prática – Intérprete de 
Libras 17/08/2022

Recurso do resultado preliminar da Avaliação de 
Títulos 18 e 19/08/2022

Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos 22/08/2022

Resultado Final da Avaliação de Títulos pós-re-
curso 22/08/2022

Resultado definitivo do Concurso Público 22/08/2022

OBS: Todas as divulgações na página serão após as 20 horas
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