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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  06 / 07 / 2022 – 4ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 06.07.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 204/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA VAQUEJADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.  

2. PROJETO DE LEI Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA CAVALGADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁCIO HONAISER. 

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER  FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ADRIANO. TRANSFERIDO DEVIDO 
À AUSENCIA DO AUTOR. 

4. PROJETO DE LEI Nº 251/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, CLASSIFICA O MUNICÍPIO 
DE BALSAS COMO DE RELEVANTE INTERESSE TURÍSTICO. 
COM PARECER  FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
CIRO NETO. 

5. PROJETO DE LEI Nº 236/2022 DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DANIELLA, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DE 
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MENINA E MULHER COM 
DEFICIÊNCIA. COM PARECER  FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA. 

6. PROJETO DE LEI Nº 440/2019 DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO 
INCISO I DO ART. 10 DA LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER  FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA– (ACATANDO SUBSTITUTIVO) RELATOR DEPUTADO 
DR. YGLÉSIO. 

III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 

12/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO. QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHEN-
SE AO SENHOR LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA.  

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINARIA 

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONCEDE ME-
DALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
SENHOR CÉSAR JATAHY FONSECA. COM PARECER DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.  

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO Nº 179/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DE VIANA, PELA 
PASSAGEM DO 265º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER CO-
MEMORADO NO DIA 08 DE JULHO. 

10. REQUERIMENTO Nº 180/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO VOTO DE CON-
GRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DE BURITI BRAVO, PELA 
PASSAGEM DO 91º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER CO-
MEMORADO NO DIA 05 DE JULHO.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 169/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE  SEJA SUBMETI-
DO À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARECER Nº 327/2022, DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
OPINOU PELA REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE 
SUA AUTORIA.  

12. REQUERIMENTO Nº 172/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA ANA DO GÁS, SOLICITANDO QUE  SEJA JUSTIFI-
CADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 21 
E 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, POR ESTAR REPRESEN-
TANDO ESTE PODER EM INAUGIRAÇÕES DO GOVERNO DO 
ESTADO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM. 

13. REQUERIMENTO Nº 176/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO 
QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS 
AOS FAMILIARES DO EMPRESÁRIO ABRAÃO FREITAS VALI-
NHAS, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO EM 26 DE JU-
NHO DO CORRENTE ANO.  

14. REQUERIMENTO Nº 177/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO AO SENHOR MURILO ANDRADE, SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, PEDIDO DE IN-
FORMAÇÕES ACERCA DAS CONTRATAÇÕES EXISTENTES DE 
HOMENS CONDENADOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FA-
MILIAR CONTRA MULHERES OU FEMINICÍDIO, PREVISTOS 
NA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 

15. REQUERIMENTO Nº 181/2022, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO OTHELINO NETO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR A FAMÍLIA DO 
EMPRESÁRIO FRANCISCO SOARES DA SILVA, PROPRIETÁRIO 
DO RESTAURANTE DO “CHICÃO”, LOCALIZADO NA PRAÇA 
JOSÉ SARNEY, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO -MA, FALECIDO 
NO DIA 02/07/2022. 
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16. REQUERIMENTO Nº 182/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE SEJAM JUS-
TIFICADAS SUAS AUSÊNCIAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS 
POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS, CONFORME ATESTADO 
MÉDICO. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 05/07/2022 –  TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO SÁ” AO 
SARGENTO EVANDRO COSTA MONTEIRO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO TENENTE CORONEL FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 315/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, ELEVA A “MISSA 
DO VAQUEIRO” QUE OCORRE EM BALSAS/MA À CONDIÇÃO 
DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL E 
CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 316/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, CONSIDERA DE UTILI-
DADE PÚBLICA A COLÔNIA DE PESCADORES Z-169 DE MA-
TÕES NO ESTADO DO MARANHÃO. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 016/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A APROVAÇÃO DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMI-
RAÇÃO À DRA. ANNA GRAZIELLA NEIVA, PARABENIZANDO 
PELA POSSE COMO NOVA INTEGRANTE DA COMISSÃO ESPE-
CIAL DE DIREITO ELEITO RAL DA OAB NACIONAL.

PROJETO DE LEI Nº 310/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO CALEN-
DÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ES-
TADUAL “MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS”.

PROJETO DE LEI Nº 311/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE – ANGELITA ANJO 
DE LUZ.

PROJETO DE LEI Nº 312/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO E ARTESÃS DE NOVA 
OLINDA DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 313/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE A INS-
TITUIÇÃO DA “SEMANA ESTADUAL DO ESPORTE UNIVERSI-
TÁRIO” NO ESTADO DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 314/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI O PROGRAMA 
ESTADUAL DE EQUOTERAPIA COMO MÉTODO TERAPÊUTI-
CO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E/OU COM MOBILIDADE REDUZIDA NA REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE, E POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
NO ENSINO E APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA DE EDU-
CAÇÃO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2022, 

DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, 
QUE CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO MÉ-
DICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA DR. HILMAR RIBEIRO 
HORTEGAL.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, 
QUE CONCEDE A MEDALHA “JACKSON LAGO” À MÉDICA 
PEDIATRA E NEONATOLOGISTA DRA. MARYNÉA SILVA DO 
VALE.

PROJETO DE LEI Nº 308/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A REALI-
ZAÇÃO DE SEMINÁRIO ANTIDROGAS NO INÍCIO DE CADA 
SEMESTRE DO ANO LETIVO, NAS ESCOLAS DA REDE ESTA-
DUAL DE ENSINO DO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 309/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DE CURSOS GRATUITOS DESTINADOS ÀS 
GESTANTES, ACERCA DOS CUIDADOS E ATENDIMENTOS 
EMERGENCIAIS ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS, NO ES-
TADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 38/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A MA-
RIA DA GLÓRIA COSTA GONÇALVES DE SOUSA AQUINO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 39/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR 
PAULO ANTÔNIO BARROS DA SILVA. 

PROJETOS DE LEI Nºs 295 à 304/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CLASSIFICA OS 
MUNICÍPIOS ESPECIFICADOS COMO DE RELEVANTE INTE-
RESSE TURÍSTICO.

PROJETO DE LEI Nº 305/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA DO 
CONCILIADOR E MEDIADOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A 
SER COMEMORADO ANUALMENTE EM 05 DE MAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 306/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTA-
ÇÃO DE RAMPAS DE ESCAPE NAS RODOVIAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 307/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª THAIZA HORTEGAL, QUE ESTABELECE A ESTA-
DUALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE CORTA A REGIÃO 
DO GAMA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, COM INÍCIO NO PO-
VOADO MONTES CLAROS E MORADA NOVA (CENTRAL DO 
MARANHÃO), NUMA EXTENSÃO DE 42 QUILÔMETROS. 

Diretoria Geral de Mesa, 05 de julho de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a pro-
teção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da 
sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CIRO NETO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com 
a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expe-
diente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.



  6       QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 6

MENSAGEM Nº 3/2022
São Luís/MA, 05 de julho de 2022.

Senhor Presidente, 

Considerando a necessidade do aprimoramento dos dispositivos 
previstos na Lei Complementar nº 168 de 19 de novembro de 2014 que 
cria o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado (FA-
DEP) e dá outras providências, apresentamos o presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,

GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2022

Altera dispositivos da Lei Com-
plementar nº 168 de 19 de novembro de 
2014.

 
Art. 1º Fica alterado o inciso I e acrescido o parágrafo único ao 

art. 1º da Lei Complementar nº 168 de 19 de novembro de 2014 nos 
seguintes termos:

I - Adquirir bens móveis.
(...)
Parágrafo único: Para atingir as ações descritas nos incisos III e 

IV entende-se como meios necessários a construção, aquisição, instala-
ção e reforma de bens imóveis.

Art. 2º Fica alterado o art. 3º nos seguintes termos:

Art. 3º O FADEP tem como gestor a Defensoria Pública-Geral do 
Estado, cabendo à Supervisão Financeira da DPE/MA a elaboração do 
plano de aplicação dos recursos, sujeita à publicidade prévia ao Conse-
lho Superior.

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

GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 317/2022

Determina a substituição de si-
renes sonoras nos estabelecimentos de 
ensino públicos e privados do Estado do 
Maranhão, para não gerar incômodos 
sensoriais aos alunos com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).

Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino públicos e privados do 
Estado do Maranhão, ficam obrigados a substituir os sinais sonoros por 
sinais musicais adequados aos alunos portadores de Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), para que estes não sejam submetidos a incômo-
dos sensoriais ou risco de pânico.

Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino terão o prazo de 120 dias, 
contados da publicação, para se adequar às determinações da presente 
lei.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta lei ficará a cargo dos órgãos competentes da Administração 
Pública.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 5º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessá-
rios para a fiel execução desta lei.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, 05 de julho de 2022. - MÁRCIO HONAISER 
- Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa garantir que Pessoas com Transtor-
no do Espectro Autista - TEA, estudantes das escolas públicas e priva-
das do Estado Maranhão, não sejam submetidos à incômodo sensorial, 
ou tenham crise de pânico, decorrente do som emitido pelas sirenes 
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sonoras que acusam intervalos e mudanças de horários das aulas. 

De acordo com a Lei Estadual nº 11.379, de 11 de dezembro 
de 2020, que “institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA”, as pessoas com 
o Transtorno são consideradas pessoas com deficiência, para todos os 
efeitos legais.

Deste modo, incube Ao Poder Legislativo Estadual propor medi-
das que resguardem o bem estar de pessoas com Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA) no ambiente escolar, como a substituição dos sinais 
sonoros por sinais musicais para evitar incômodos sensoriais e reduzir 
o risco de pânico.

O sinal sonoro emitido pelas tradicionais sirenes, produz um alto 
índice de ruído, podendo gerar grande perturbação aos alunos que pos-
suem hipersensibilidade auditiva. Essa condição é comum nos porta-
dores de TEA, motivo pelo qual não é raro vermos crianças tapando os 
ouvidos quando expostas a barulhos intensos.

O sinal musical também cumpre a função de alarme para indicar 
as horas de entrada, saída e os intervalos das aulas, mas, ao invés da si-
rene, reproduz músicas instrumentais, canções infantis e demais ritmos, 
a depender da escolha das equipes gestoras e da comunidade escolar.

Assim, considerando que a música pode tornar a escola mais 
agradável para todos os alunos, e, especialmente para os alunos com 
TEA, representa um estímulo sensorial positivo, é fundamental que os 
estabelecimentos de ensino se adequem para substituir os sinais sonoros 
tradicionais, a fim de criar um ambiente mais seguro e inclusivo.

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, 05 de julho de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual – PDT

PROJETO DE LEI Nº 318 / 2022.

Institui o Dia Estadual de Enfren-
tamento à Psicofobia, a ser celebrado no 
dia 12 de abril.

Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do Estado do Ma-
ranhão o Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia, a ser celebrado 
anualmente no dia 12 de abril.

Parágrafo Único - Na semana em que recair a data, serão rea-
lizadas, pelos órgãos públicos pertinentes, atividades e campanhas de 
esclarecimento sobre a importância do combate à psicofobia, em suas 
variadas formas.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 05 / julho / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ES-
TADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem como objetivo instituir, no calendário ofi-
cial do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de Enfrentamento a Psico-
fobia, a ser celebrado anualmente no dia 12 de abril, data do nascimento 
de Chico Anysio, célebre artista brasileiro que se tornou expoente da 
luta contra o preconceito contra as doenças mentais.

Em 2011, Chico Anysio foi padrinho da campanha “A socie-
dade contra o preconceito”. No mesmo ano, em uma das iniciativas 
para divulgar a campanha, o humorista recebeu, em sua casa, o médico 
Antônio Geraldo da Silva, com o intuito de conceder uma entrevista à 
Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP. Nessa ocasião, Chico con-
tou abertamente sobre sua relação com a depressão e conscientizar o 
público sobre a importância do tratamento.

A história de Chico Anysio, e de tantos outros célebres profissio-

nais, mostra que, mesmo convivendo com doenças mentais, é possível 
ter qualidade de vida e uma carreira célebre, desde que opções de tra-
tamento sejam disponibilizadas de modo acessível. Segundo o próprio 
Chico, se não fosse a oportunidade de ter feito o tratamento contra sua 
depressão, provavelmente, só conseguiria ter realizado 20% do trabalho 
que produziu durante sua vida.

Durante a entrevista à ABP, Chico Anysio afirmou que “anti-
gamente, existiam carros usados. Agora, chamam de ‘seminovos’. As 
coisas hoje têm esses nomes. Crie um nome para o preconceito!”. Para 
o artista, a criação de um termo para definir o preconceito contra doen-
ças mentais era necessário para dar maior visibilidade ao tema. A ABP 
atendeu ao pedido do artista e, após algumas reuniões, lançou a palavra 
“psicofobia” para nomear o problema. Posteriormente, o uso do termo 
foi amplamente disseminado, de forma que, hoje, buscar “psicofobia” 
no Google nos traz cerca de 28.000 resultados.

Uma das formas em que tal preconceito mais se manifesta ocorre 
na negativa de emprego ou na demissão de determinada pessoa, com 
fundamento exclusivo na constatação de que ela padece de algum trans-
torno de fundo psiquiátrico, como a depressão, a ansiedade, a anorexia, 
a obsessão, a compulsão.

Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo menos 46 milhões 
de brasileiros são vítimas de problemas mentais, o que equivale a 25% 
de toda a população. Essa realidade precisa ser profundamente analisa-
da, por exigir o comprometimento de gestores públicos, de profissionais 
da saúde, de entidades ligadas ao setor, em busca da promoção de polí-
ticas de saúde pública eficientes.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação da proposição.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 05 / julho / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ES-
TADUAL

PROJETO DE LEI Nº 319 / 2022.

Inclui no calendário de comemo-
rações oficiais a “Semana Estadual da 
Longevidade”.

Art. 1º - Passa a fazer parte do Calendário de Comemorações 
Oficiais do Estado do Maranhão a “Semana Estadual da Longevidade”, 
a ser realizada anualmente na semana em que está enquadrada o dia 1º 
(primeiro) de outubro.

Art. 2º - A Semana Estadual da Longevidade tem por finalidade 
desenvolver e discutir temas de relevância da terceira idade, contem-
plando os segmentos da cultura, lazer, saúde, educação, legislação, pro-
moção e assistência social, e demais direitos que despertem o interesse 
do idoso.

Art. 3º - Sempre que conveniente, o Poder Público Estadual po-
derá, na realização da semana comemorativa, buscar parcerias para a 
organização, divulgação e execução, com clubes de serviços, organiza-
ções sociais e assistenciais, igrejas, associações civis e comerciais, den-
tre outras entidades da sociedade civil organizada, bem como envolver 
as instituições de longa permanência para idosos.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 05 / julho / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ES-
TADUAL

JUSTIFICATIVA

Em 14 de outubro de 1990, em Assembleia Geral, a Organização 
das Nações Unidas – ONU estabeleceu em Resolução, que o dia 1º de 
outubro passa a ser considerado o Dia Internacional do Idoso.

Em 1º de outubro de 2003, a Lei Federal nº 10.741 estabeleceu 
que no Brasil, no dia 1º de outubro comemora-se o Dia do Idoso.
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Nos dias de hoje, buscando aperfeiçoar a designação para a ter-

ceira idade, convencionou-se chamar esse importante segmento, de 
longevos.

Cada vez mais o ser humano tem aumentado sua expectativa de 
vida, e projeta-se que até 2030 o número de pessoas com mais de ses-
senta anos passará de 1 bilhão para 1,4 bilhão, e em 2050 a população 
global de pessoas idosas terá mais que dobrado, alcançando a marca de 
2,1 bilhões de pessoas.

Considera-se longevas as pessoas com idade superior a cinquenta 
anos, que são ávidos por viver o agora, com mais qualidade de vida e 
tranquilidade conquistada ao longo dos anos.

Por entender a importância desta expressiva camada da popula-
ção e sua inserção no contexto social, econômico e político do nosso 
Estado é que proponho o presente projeto de lei para que, a partir de sua 
promulgação, nosso Estado comemore a Semana Estadual da Longevi-
dade anualmente, sempre na semana em que está enquadrada o dia 1º 
(primeiro) de outubro.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 05 / julho / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ES-
TADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043 /2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Médico Veterinário Severino 
Pessoa de Lima.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao mé-
dico veterinário Severino Pessoa de Lima.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 30 de junho de 2022. - César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Severino Pessoa de Lima nasceu no município de Limoeiro, es-
tado de Pernambuco, em 25 de julho de 1946. Filho de Severino Fran-
cisco de Lima e Arlinda Pessoa dos Santos Lima, veio para o Maranhão 
aos 25 anos para trabalhar, e aqui construiu sua família e uma compe-
tente carreira profissional na área da Medicina Veterinária.

Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de 
Pernambuco em 1969, Severino Pessoa de Lima foi convidado a tra-
balhar na Secretaria de Agricultura do Maranhão no final de 1969, e 
desde então já exerceu diversos cargos e realizou trabalhos e pesquisas 
científicas em sua área de formação profissional.

No setor agropecuário foi coordenador de Projetos e de Produção 
Animal na Secretaria de Agricultura do Maranhão (Sagrima), onde tam-
bém foi superintendente de Pecuária e chefe de Gabinete. Exerceu car-
gos de direção na Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED/
MA), na Companhia Maranhense de Abastecimento do Maranhão (CO-
MABA), e na Companhia de Defesa Agropecuária (CODAGRO).

Foi por 20 anos coordenador estadual da Produção Animal e oito 
anos superintendente da Produção Animal. Coordenou todas as ações 
de pecuária nas autarquias estaduais vinculadas à Sagrima (Emater, Co-
dagro, AGED, COMABA, COPEMA, etc), assim como nas unidades 
descentralizadas da Sagrima.

Prestou consultoria para os governos de Pernambuco e do Piauí 
para o avanço nas classificações de risco de médio risco e libre de febre 
aftosa com vacinação, elaborou projeto para estruturação da Sagrima no 
combate à febre aftosa no Maranhão.

Na área do magistério, presidiu a Federação das Escolas Superio-
res do Maranhão, integrou o Conselho Federativo, chefiou a Assessoria 
de Planejamento e foi pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da ins-
tituição. Teve efetiva participação na criação, estruturação e funciona-

mento da Escola de Agronomia do Maranhão
Na Universidade Estadual do Maranhão, foi pró-reitor de Plane-

jamento, diretor-fundador da Escola de Medicina Veterinária do Mara-
nhão, professor titular das disciplinas Fisiologia e Anatomia dos Ani-
mais Domésticos e Zoologia Geral, professor assistente das disciplinas 
Zootecnia Especial e Animais de Grande Porte, chefe do Departamento 
de Ciências Fisiológicas da Escola de Medicina Veterinária, chefe do 
Departamento de Biologia da Unidade de Estudos Básicos. Viabilizou 
convênios para construção de prédios para funcionamento da Escola de 
Medicina Veterinária.

Sobre os muitos trabalhos e pesquisas desenvolvidos em sua 
carreira, citam-se: “Penicilinas e Sulfas”, “Pericardite Traumática dos 
Bovinos”, “Parto normal nas espécies domésticas”, “Avitaminose – 
experiência em Camundongos na Cadeira de Bioquímica e “Levanta-
mento do Índice de Tuberculose – Brucelose e Mastite dos Bovinos da 
Granja”.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 30 de junho de 2022. - César Pires - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044 / 2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo José Ribamar de Oliveira “Ca-
nhoteiro” à handebolista Silvia Helena 
Araújo Pinheiro Pitombeira.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo José 
Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” à handebolista Silvia Helena Araújo 
Pinheiro Pitombeira.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 30 DE JUNHO DE 
2022. - Wendell Lages - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 139, “c”, que a Medalha do Mérito Legislativo 
José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” será concedida às pessoas cujos 
trabalhos ou ações mereçam especial destaque na defesa e promoção 
do desporto.

Silvia Helena Araújo Pinheiro Pitombeira, Iniciou o handebol na 
escola pública em são Luís - Maranhão aos 11 anos,  tri campeão do 
JEM’S Jogos escolares maranhense, atleta olímpica e da Seleção Brasi-
leira de Handbol adulta, por 14 anos, Supervisora da Seleção Brasileira 
de Handebol Júnior Feminina, Representante de Atletas e ex atletas da 
Confederação Brasileira de Handebol CBHB, Idealizadora e Fundadora 
do Instituto Silvia de Handebol ISDH, Embaixadora do Handebol nos 
jogos escolares da juventude nacional 2017 no Paraná e em Brasília, 
Embaixadora dos jogos escolares Bacabalenses/MA 2018, Acadêmica 
de educação física, possui fluência em espanhol/francês/inglês.

A atleta possui um vasto currículo esportivo em diversos clubes 
no Brasil e na Europa com também na Seleção Brasileira com inúmeros 
títulos, conforme descrição:

CLUBES NO BRASIL E TÍTULOS:
	 Blumenau/SC - Campeã dos joguinhos escolares
	Campeã Brasileira Júnior artilheira e melhor jogadora da 

competição 
	Osasco/SP
	 São Bernardo/ Metodista/unimed
	 São Bernardo do campo/Mesc 
	 Guarulhos/SP
	 Bi Campeã Paulista, 
	Campeã da Copa do Brasil 2003,



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022 9
	Bi Campeã Jogos Regionais em São Paulo/Guarulhos, 
	Campeã dos jogos Abertos em São Paulo/Guarulhos, 
	Prêmio Leão de Ouro como melhor atleta do ano no estado 

de São Paulo
	 2014 Concórdia SC
	 Vice Campeã da Liga Nacional/vice jogos abertos 
	 2015 *pregnance* Gestante,
	 2016 Campeã dos jogos abertos por Sorocaba 
	 2016 Moto clube handebol 
	 Participação na liga nacional e 3°lugar na artilharia no Nor-

deste 
	 Campeã Campeonato Maranhense 1° e 2° turno 2016 
	 2016 Moto clube handebol- Campeã do Taça Batom 
	 2017 Moto clube handebol 
	Campeã Ilha Beach de Handebol
	2017 Moto clube handebol -Campeã Copa Férias 
	2017 Moto clube/instituto Sílvia Vice Campeã Slz Open de 

Handebol 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeã do IV Campeonato 

de Handebol Bacabal - MA 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeã jogos de Praia SESI 

2017 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeã Copa ouro de Santa 

Inê s-MA 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeão da 1° copa master 

do Maranhão e eleita Melhor jogadora 
	2018 Participação na liga nacional
	2018 Instituto Sílvia Campeão Invicto da Copa Integração 
	2018 Instituto Silvia Campeão Invicto do SLZ Open de Han-

debol e eleita melhor jogadora
	2018 Instituto Sílvia Vice Campeã da V Copa Prime de Han-

debol de Bacabal 
	2018 Instituto Silvia Campeão Invicto da taça Imperatriz de 

Handebol e eleita melhor jogadora
	2018 Instituto Sílvia Bi Campeão Invicto da Taça Batom 2018
	2018 Instituto Sílvia Bicampeão Invicto do Campeonato Ma-

ranhense 
	2019 Instituto Silvia Terceiro lugar no Slz open
	2019 Vice Campeão Copa dos Campeões Itinga/MA 
	2019 Terceiro lugar Taça Cidade de Imperatriz/MA 
	2019 Vice Campeã da Copa Barreirinhas/MA 
	2019 Tri Campeã Maranhense de Handebol 2020 Pandemia 
	2021 Tetra Campeã Maranhense l, personalidade marcante e 

suingue inigualável, Alcione é d
CLUBES NA EUROPA E TÍTULOS:
	Gileanes Lagos -Portugal 
	León -Espanha
	Campeã da copa ABF 
	Destaque da Liga Espanhola 2005/2006 * 2006/2007 *
	Participação na copa Recopa 
	Itxako - Estella/Espanha 
	Campeã Copa da Europa EHF 2009/2010
	Bicampeã da liga Espanhola 2007/2008-2008/2009
	Campeã Copa de la Reina
	Campeã da Super Copa Campeã da copa ABF
	Siofok-Hungria
	Hypo No-Austria 
	Campeã da Liga e Copa Austríaca 2011/2012
	Participação em 2 Champions League 
	Toulon-França 2012/2014
	Campeonato EHF
	Liga francesa copa da liga Francesa
SELEÇÃO BRASILEIRA E TÍTULOS
 Mais de 20 anos representando a seleção Brasileira desde as 

categorias de base a adulto, 14 anos na seleção Brasileira adulta de 
Handebol, eleita melhor jogadora Sul-americana Canadá 2001, eleita 
melhor jogadora Pan-americana Cascavel Paraná 1998.

Participação em 8 mundiais:
	Mundial na China Júnior 1999
	Mundial Hungria junior 2001 
	Mundial-Italia adulto 2001
	Mundial-Croácia 2003
	Mundial-Russia 2005 7° colocado
	Mundial-França 2007
	Mundial-China 2009
	Mundial-Brasil 2011 5° colocado 
	Tricampeã Torneio das Nações -Holanda/Ucrânia/Hungria
	Pannon GSM Kupa- Hungria 
	Campeã Copa Turchin-Ucrania 2006
	Bicampeã Batta kupa-Hungria 2001/2011
	Campeã Torneio na Koreia-koreia 2009 
	Campeã do campeonato Sul americano 2001
	Bicampeã Pan-americana Junior e melhor jogadora no Ca-

nadá 2001 
	Bicampeã sul-americana Júnior 
	Campeã Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo-Repúbli-

ca Dominicana 2003 Campeã Jogos Pan-Americanos Guadalajara-Mé-
xico 2011

	Hexacampeã Pan-americana dois na categoria Junior e quatro 
na categoria adulto feminino

	2 ciclos Olímpicos Pequim e Londres 6°colocação 
	Condutora da tocha olímpica em São Luís/Maranhão 2016 
	3° lugar Jogos Pan Americanos Júnior 2021 (supervisora)

(Cali-Colômbia) 
	2² lugar Sul Centro Americano Júnior 2022 (supervisora)

(Buenos Aires- Argentina) 
	Campeã Copa América Master 2022 (artilheira e melhor jo-

gadora) (Chile)
Como se observa, Silvia Helena um dos grandes nomes do han-

debol, possui   uma grande história vestindo a camisa do Brasil, e se faz 
merecedora da Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Olivei-
ra ‘Canhoteiro”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 30 DE JUNHO DE 
2022. - Wendell Lages - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045 / 2022

Concede a Medalha de Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Al-
berto Pessoa Bastos. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Senhor Alberto Pessoa Bastos.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 30 de junho de 2022. - ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Integrante dos quadros da Defensoria maranhense desde novem-
bro de 2010, Alberto Pessoa Bastos é natural do Estado do Rio de Ja-
neiro e teve seu nome confirmado pelo governador Flávio Dino para 
comandar a Defensoria Pública do Maranhão. Ele foi escolhido em 
votação interna da instituição realizada em abril de 2018, obtendo 123 
votos, contra 52 do então defensor-geral. Antes da eleição, Alberto Bas-
tos era coordenador do ônibus escritório da instituição e do Núcleo de 
Defesa do Consumidor (Nudecon), onde atuava desde 2013. Foi ainda 
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coordenador nacional dos defensores públicos com atuação na área do 
Consumidor entre 2015 e 2017, vice-presidente do Conselho Estadual 
de Defesa de Direitos Humanos entre 2012 e 2014, tendo passado antes 
pelo Núcleo de Execução Penal da DPE/MA.

O defensor-geral Alberto Bastos deixou o comando da institui-
ção como o gestor da Defensoria Pública estadual que mais cresceu em 
número de sedes próprias no país. Foram ao todo 28 novas unidades 
entregues aos maranhenses e incorporadas ao patrimônio da DPE/MA, 
incluindo a nova sede, em São Luís. Em quatro anos de mandato, Al-
berto Bastos colecionou marcas e prêmios, que tornaram a Defensoria 
maranhense referência em economicidade, sustentabilidade e inovação, 
tudo para estar mais próxima das populações vulneráveis, promovendo 
direitos e transformando vidas. 

O intenso processo de capilarização dos serviços da Defensoria, 
com certeza, é um dos principais legados do defensor-geral no comando 
da instituição. Nunca se avançou tanto e em tão pouco tempo. De de-
zembro de 2019 até agora, foram 27 econúcleos inaugurados, conside-
rando a entrega desta terça-feira, no município de Barreirinhas. Destes, 
dois estão em pleno funcionamento na capital, em bairros de grande 
adensamento populacional – Itaqui-Bacanga e Zona Rural. Das outras 
25 novas unidades, apenas as entregues em Caxias e Coroatá atendem 
aos planos de reestruturação e modernização institucional.

“A avaliação que faço desse momento é muito positiva. E como 
nada se faz sozinho, só tenho a agradecer ao subdefensor-geral Gabriel 
Furtado e aos corregedores Augusto Gabina e Ideválter Nunes, mem-
bros da equipe de apoio da gestão, servidores e demais colaboradores 
por todo o empenho e dedicação, ao compartilhar comigo a missão de 
empreender um novo momento de acesso a direitos no Maranhão”, afir-
mou o defensor-geral.   

O mandato de Alberto Bastos encerrará com a DPE/MA em 
62 comarcas e 134 municípios, somando os termos judiciários, o que 
significa uma cobertura superior a 60%, ou seja, quase 5,8 milhões de 
potenciais assistidos. Em junho de 2018, quando ele assumiu, apenas 
84 municípios podiam contar com os serviços da Defensoria. Houve, 
portanto, um crescimento vertiginoso de 75%. E a boa notícia é que 
o novo defensor-geral Gabriel Furtado, candidato apoiado pelo atual 
gestor, começará seu mandato com mais 18 econúcleos assegurados no 
PPA e outro por emenda parlamentar, perfazendo um total de 46 unida-
des no radar da atual gestão.

Segundo Bastos, os planos de expansão da Defensoria não teriam 
saído do papel se não fosse o apoio recebido pelo governo estadual e 
por parlamentares da bancada estadual e federal, que destinaram re-
cursos à instituição via emendas, fortalecendo a política de acesso a 
direitos no Maranhão. “Aqui fica o meu agradecimento especial aos go-
vernadores Flávio Dino e Carlos Brandão, por ter acreditado no poder 
transformador da Defensoria, bem como aos parlamentares que também 
abraçaram a causa dos que mais precisam, por um Maranhão de mais 
oportunidades”, ressaltou.

A intensa agenda de articulações do gestor garantiu à Defensoria 
17 emendas, que resultaram em um repasse de R$ 5 milhões aos cofres 
da instituição. Nos últimos quatro anos, outro fato inédito. A instituição 
recebeu o montante de quase R$ 14 milhões em convênios, que possibi-
litaram o fortalecimento da atuação em áreas estratégias.

Um dos últimos convênios celebrados pelo defensor-geral foi o 
da Carreta de Direitos, veículo que está sendo adquirido com recursos 
liberados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor total 
de 2,9 milhões. A proposta foi inscrita no chamamento de propostas do 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos por Alberto Bastos e concorreu 
com mais de 300 projetos do Brasil inteiro. A expectativa é que até o 
final do próximo mês, a carreta já esteja rodando, para aumentar e qua-
lificar os atendimentos prestados às comunidades, sobretudo do interior 
do estado.

Mesmo com as paralisações do período pandêmico, as ações iti-
nerantes da Defensoria, com o apoio do ônibus-escritório, foram res-
ponsáveis por mais de 3.500 atendimentos, na capital e interior. “Com 
a Carreta dos Direitos, a nossa capacidade será muito maior. Estaremos 
ainda mais próximos da população que necessita de nossos serviços, 

sobretudo nas cidades que ainda não contam com as nossas unidades”, 
destacou Bastos.      

Para dar suporte às inúmeras conquistas, muitos setores da De-
fensoria Pública precisaram ser reestruturados, modernizados e amplia-
dos. O setor de pessoal foi um dos mais impactados. Nos últimos quatro 
anos, a instituição deu posse a 51 defensoras e defensores públicos. De 
servidores públicos, a instituição quase triplicou o número de vagas, 
saltando de 128 para 275, obedecendo ao comando de duas leis aprova-
das pela Assembleia Legislativa. No caso de estagiários, o crescimento 
também foi vertiginoso, passando de 215 para 456.

Na área de Informática, a Defensoria realizou o maior investi-
mento da história da instituição, com a contratação de empresas para o 
aperfeiçoamento de sistemas de informação utilizados por defensores 
públicos e também por servidores da área administrativa. Implementou 
ainda várias estratégias para garantir melhor aproveitamento do parque 
tecnológico da instituição, que inclui a locação de equipamentos, bem 
como a aquisição de 500 computadores e 200 notebooks.

A busca contínua por segurança e estabilidade na comunicação 
digital foi outro diferencial do trabalho realizado nos últimos anos, que 
resultou na contratação de links de internet, gerando uma economia de 
até 65% em relação ao contrato anterior.

Em se tratando de economicidade, o defensor-geral foi pioneiro 
em várias práticas. Ainda em 2019, a Defensoria tornou-se a primei-
ra instituição pública maranhense a adotar o transporte por aplicativo 
como meio de deslocamento para defensores públicos e servidores da 
instituição, o que gerou uma economia de cerca de 90% ao erário pú-
blico.

E a capacidade de fazer muito mais com menos, empregando tec-
nologia adequada, com foco na sustentabilidade, fez a gestão de Alberto 
Bastos ser reconhecida dentro e fora do estado.  

O gestor, que já havia vencido em 2016 o prêmio Innovare com 
o projeto “Defensores do Saneamento”, passou a acumular novas con-
quistas, tendo como carro-chefe o projeto pioneiro e inovador dos eco-
núcleos, unidades construídas a partir de módulos da construção civil, 
que permitem levar direitos a quem mais precisa na capital e interior do 
estado, e se destacam por ser uma obra mais limpa, rápida e cerca de 
60% mais barata que uma similar em alvenaria.

Por conta da iniciativa, em dezembro de 2020, a DPE/MA ficou 
em segundo lugar no 8º Prêmio de Melhores Práticas de Sustentabilida-
de na Administração Pública promovido pelo Ministério do Meio Am-
biente (MMA). Antes, em setembro, o mesmo projeto dos econúcleos 
foi adotada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
como modelo para a liberação de recursos via emenda parlamentar. 
“E para nossa satisfação, Defensorias brasileiras, outros órgãos e o go-
verno do Maranhão já estão adotando ou demonstraram interesse na 
replicação dos nossos econúcleos por entenderem as vantagens dessa 
iniciativa”, contou.

Dentre elas, o defensor-geral reiterou que o projeto está permitin-
do o avanço da instituição com a inauguração de sedes próprias. “Nesse 
quesito, fomos imbatíveis. O nosso projeto do econúcleo não sai do 
papel se não tivermos essa definição, fruto de articulação com as Pre-
feituras, para a cessão do terreno, que passa a integrar a lista de imóveis 
da Defensoria”, explicou Bastos.

Símbolo do atual momento de prosperidade, a nova sede da DPE/
MA, em São Luís, passou por um processo distinto de aquisição, mas 
da mesma forma, tornou-se propriedade da instituição, que completou 
21 anos em 2022. O edifício-sede, que chegará a 12.000 m² com a ex-
pansão, já está em pleno funcionamento no bairro do Renascença II, 
próximo ao Fórum Des. Sarney Costa e de várias outras instituições do 
sistema de Justiça.

O projeto arquitetônico é totalmente acessível a pessoas com de-
ficiência ou com mobilidade reduzida, e foi pensado desde o passeio 
público que dá acesso à nova sede, com cerca de 600 metros, cujo início 
fica na área próxima ao Shopping Tropical. Para facilitar ainda mais o 
deslocamento dos assistidos até a nova sede, foi disponibilizada uma 
van para o transporte entre o Tropical e a Defensoria.

De acordo com a redação do art. 139, alínea a do Regimento In-
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terno que determina a propositura da referida medalha aos que forem 
considerados merecedores do recebimento da comenda, o Sr. Alberto é 
merecedor desta comenda.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 30 de junho de 2022. - ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

REQUERIMENTO N° 179/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de Viana, pela passagem do 265º aniversário do município, 
a ser comemorado no dia 08 de julho. Requeiro, ainda, que desta mani-
festação dê-se ciência a Senhor, Carrinho Cidreira, Prefeito Munici-
pal, e ao Senhor, João Cutrim Rabelo, Presidente da Câmara Municipal 
e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

reconhecimento ao labor da população vianense é com muita 
honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do município 
de Viana – MA. 

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de julho de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 180/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de Buriti Bravo, pela passagem do 91º aniversário do mu-
nicípio, a ser comemorado no dia 05 de julho. Requeiro, ainda, que des-
ta manifestação dê-se ciência a Senhora, Luciana Borges Leocádio, 
Prefeita Municipal, e ao Senhor, Jonnidio Aurélio Bezerra Santos, 
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população buritibravense é 
com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de Buriti Bravo – MA. 

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de julho de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 181 /2022

Senhor Presidente,
 
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja 

enviada mensagem de Pesar a família do empresário Francisco Soares 
da Silva, proprietário do restaurante do “Chicão”, localizado na praça 
José Sarney, no município de Pinheiro -Ma, falecido no dia 02/07/2022.

Paraibano de nascimento, adotou Pinheiro como sua terra de co-
ração, “Chicão” será sempre lembrado por sua atenção e gentileza como 
tratava seus clientes e amigos, deixando para sempre boas lembranças 
pelo seu modo alegre de ser. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 05 DE JULHO DE 2022 - Othelino Neto 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 182 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a Vossa 
Excelência que, depois de ouvida a Mesa, sejam justificadas minhas 
ausências das Sessões Legislativas por um período de 06 (seis) dias, 
conforme atestado médico em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de 
junho de 2022. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

REQUERIMENTO Nº 188 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, seja subme-
tido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação 
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o 
Projeto de Lei nº 184/2022, de autoria do Poder Executivo,  que trata 
da LDO. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em 06 de julho de 2022. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 189 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar 
Nº 011/2022, de autoria da Defensoria Pública.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 06 JULHO DE 2022. - 
RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 4736/2022

Senhor Presidente,

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 con-
tribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
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nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4737/2022

Senhor Presidente,

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, Senho-
ra Valdinê de Castro Cunha, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4738/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4739/2022

Senhor Presidente,

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 Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4740/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4741/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
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doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4742/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4743/2022

Senhor Presidente,

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 Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4744/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4745/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4746/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4747/2022

Senhor Presidente,

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 Vitória do Mearim, Senhor Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4748/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4749/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4750/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4751/2022

Senhor Presidente,

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 con-
tribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022 15
INDICAÇÃO Nº 4752/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4753/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4754/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 

doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4755/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VER-
MELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4756/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4757/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4758/2022

Senhor Presidente,

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 Rober-
th Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4759/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4760/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4761/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4762/2022

Senhor Presidente,

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 dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 
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O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 

doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4763/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4764/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4765/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VER-
MELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4766/2022

Senhor 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 JUNHO VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4767/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
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versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4768/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a 
adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha 
JUNHO VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4769/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4770/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4771/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4772/2022

Senhor Presidente,

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 João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4773/2022

Senhor Presidente,

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 das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4774/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4775/2022

Senhor Presidente,

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 Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4776/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4777/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4778/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor 
Emerson Lívio Soares Pinto, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4779/2022

Senhor Presidente,

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 Antô-
nio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4780/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 

doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4781/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4782/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4783/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja 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 JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4784/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4785/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referen-
te à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4786/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4787/2022

Senhor Presidente,

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 Ribamar Fiquene, Senhora 
Cociflan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4788/2022

Senhor Presidente,

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 Felipe 
Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 
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O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 

doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4789/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4790/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4791/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4792/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4793/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
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doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4794/2021

Senhor Presidente,

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 Santo Antônio dos Lopes, Se-
nhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4795/2022

Senhor Presidente,

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 Santo Amaro do Maranhão, Se-
nhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4796/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4797/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4798/2022

Senhor Presidente,

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, Se-
nhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4799/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4800/2022

Senhor Presidente,

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 Rober-
th Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4801/2022

Senhor Presidente,

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 JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4802/2022

Senhor Presidente,

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 Pindaré-Mirim, Senhor Ale-
xandre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4803/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4804/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes Deli-
ne Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4805/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4806/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 

doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4807/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4808/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4809/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4810/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4811/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4812/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria Do-
mingas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4813/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4814/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 
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O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 

doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4815/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4816/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4817/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4818/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referen-
te à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4819/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
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doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4820/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4821/2022

Senhor Presidente,

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 à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula 
Lobato, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação de 
sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4822/2022

Senhor Presidente,

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 Presidente Vargas, Senhora 
Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4823/2022

Senhor Presidente,

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 Raposa, Senhor Eudes da 
Silva Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4824/2022

Senhor Presidente,

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 Primeira Cruz, Senhor Ro-
nilson Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022 29

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

INDICAÇÃO Nº 4825/2022

Senhor Presidente,

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 Presidente Sarney, Senhora Valé-
ria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4826/2022

Senhor Presidente,

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 Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4827/2022

Senhor Presidente,

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 Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referen-
te à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4828/2022

Senhor Presidente,

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 Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4829/2022

Senhor Presidente,

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 Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4830/2022

Senhor Presidente,

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 Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4831/2022

Senhor Presidente,

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 Pio XII, Senhor Aurélio Perei-
ra de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4832/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor 
Luis Fernando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 

doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4833/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4834/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4835/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4836/2022

Senhor Presidente,

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 Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação de 
sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4837/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4838/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4839/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimun-
do Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4840/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 
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O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 

doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4841/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referen-
te à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4842/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4843/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4844/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4845/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
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versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho 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 4846/2022

Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determi-
ne ao Secretário de da Saúde, Senhor Tiago Fernandes, para que no-
meie o HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM 
CAXIAS, COM O NOME DE JOSÉ GENTIL ROSA.

A indicação em comento objetiva homenagear esse ilustre em-
presário e político, pessoa que foi muito querida pela comunidade e 
que por muitos anos prestou serviço à população da região, como em-
presário, secretário municipal, vereador de Caxias e deputado estadual 
por três mandatos. Foi também um dos parlamentares que elaboraram a 
atual constituição do Estado do Maranhão, promulgada em 5 de outubro 
de 1989. José Gentil Rosa, mais conhecido como Zé Gentil, faleceu no 
dia 15/06/2020, vítima da Covid-19.

Por todo exposto, faz-se justa a solicitação para que se con-
cretize essa homenagem ao empresário e político tão dedicado e 
comprometido que José Gentil Rosa foi. 

Cumpre destacar que, segundo a Constituição Estadual, em seu 
artigo 19 que trata do tema da Administração Pública, é vedada apenas 
a utilização de nomes de pessoas vivas, como versa o seu parágrafo 
§9º – “é proibida a denominação de obras e logradouros públicos com 
nome de pessoas vivas”.

Contudo, a lei em supracitada permite a utilização de pessoas 
falecidas como forma de homenagem, porquanto, proceder com essa 
saudação é uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados à 
população daquela região.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do 
Maranhão, bem como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, 
para o devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instru-
mento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 28 de junho de 
2022. – Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4847/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vido o Plenário, seja enviado expediente ao Ex.mo Senhor Prefeito Mu-
nicipal de São Luís, o Senhor Eduardo Salim Braide, solicitando a 
destinação de percentual de vagas para filhos (as) de trabalhadoras 
(es) domésticas (os) nas creches e escolas municipais de tempo inte-
gral da Prefeitura de São Luís.

A referida solicitação é uma demanda histórica do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas do Maranhão (Sindomésti-
co/MA) e visa garantir vagas em creches públicas para crianças que têm 
pais e/ou mães que trabalham como domésticos (as).

Sabemos que a rotina de trabalho tira muito cedo as trabalhadoras 
domésticas de casa – as quais, em sua maioria, residem na periferia da 
cidade – para que elas possam utilizar transporte público e se deslocar 
até os bairros de classe média e alta. Onde estão os filhos dessas traba-
lhadoras no período em que cuidam da limpeza e organização dos lares, 
de crianças, idosos e animais de patrões e patroas?

Em geral, os (as) filhos (as) dessas trabalhadoras ficam sob cuida-
dos de parentes, vizinhos ou até mesmo sozinhos, enquanto suas mães 
estão trabalhando. Há mulheres que precisam muito contribuir com a 
renda da casa, mas acabam parando de trabalhar por falta de alterna-
tivas para seus filhos pequenos. Outras têm de levar as crianças para 
o ambiente de trabalho e se desdobram para dar conta das duas coisas.

Nesse sentido, a categoria (domésticos/as) é composta em sua 
ampla maioria por mulheres (93% do total) e negras (62%). Para a OIT, 
a jornada de trabalho da maioria destas trabalhadoras é “bastante ex-
tensa e a esmagadora”, visto que elas também dedicam “diversas horas 
diárias” aos afazeres domésticos em suas próprias moradias.

Diante do exposto, dada a importância da temática supracitada, 
indicamos a presente proposição e contamos com o especial apoio do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Luís, na certeza de 
merecer a melhor acolhida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 28 DE JUNHO DE 2022. - “É de Luta. É 
da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4848/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vido o Plenário, seja enviado expediente ao Ex.mo Senhor Governador 
do Maranhão em exercício, o Senhor Paulo Sérgio Velten Pereira, 
solicitando a destinação de percentual de vagas para filhos (as) de 
trabalhadoras (es) domésticas (os) nas creches e escolas de tempo 
integral do Governo do Estado do Maranhão.

A referida solicitação é uma demanda histórica do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas do Maranhão (Sindomésti-
co/MA) e visa garantir vagas em creches públicas para crianças que têm 
pais e/ou mães que trabalham como domésticos (as).

Sabemos que a rotina de trabalho tira muito cedo as trabalhadoras 
domésticas de casa – as quais, em sua maioria, residem na periferia da 
cidade – para que elas possam utilizar transporte público e se deslocar 
até os bairros de classe média e alta. Onde estão os filhos dessas traba-
lhadoras no período em que cuidam da limpeza e organização dos lares, 
de crianças, idosos e animais de patrões e patroas?

Em geral, os (as) filhos (as) dessas trabalhadoras ficam sob cuida-
dos de parentes, vizinhos ou até mesmo sozinhos, enquanto suas mães 
estão trabalhando. Há mulheres que precisam muito contribuir com a 
renda da casa, mas acabam parando de trabalhar por falta de alterna-
tivas para seus filhos pequenos. Outras têm de levar as crianças para 
o ambiente de trabalho e se desdobram para dar conta das duas coisas.

Nesse sentido, a categoria (domésticos/as) é composta em sua 
ampla maioria por mulheres (93% do total) e negras (62%). Para a OIT, 
a jornada de trabalho da maioria destas trabalhadoras é “bastante ex-
tensa e a esmagadora”, visto que elas também dedicam “diversas horas 
diárias” aos afazeres domésticos em suas próprias moradias.

Diante do exposto, dada a importância da temática supracitada, 
indicamos a presente proposição e contamos com o especial apoio do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão em exercí-
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cio, na certeza de merecer a melhor acolhida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 28 DE JUNHO DE 2022. - “É de Luta. É 
da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4849 /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 ao Secretário de Estado de Infraestrutura (SINFRA), 
o Sr. Aparício Bandeira, solicitando-lhes que seja realizado o melhora-
mento da MA-040.

Tal demanda tem como objetivo garantir condições favoráveis 
para que a população possa trafegar com segurança no trecho em ques-
tão. Reduzindo os riscos de acidentes, bem como os danos materiais 
causados aos proprietários dos veículos.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 30 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4850 /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 Se-
nhor Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança Pública 
(SSP), o Coronel Silvio Leite, solicitando-lhes providências imediatas 
no sentido de reforçar o policiamento, além de novas viaturas para o 
município de Timon/MA.

A referida demanda visa coibir o aumento nos índices de violên-
cia e criminalidade. Garantindo assim, maior qualidade e fortalecimen-
to da segurança pública na referida região.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 30 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4851 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor 
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura (SINFRA), 
o Senhor Aparício Bandeira, solicitando-lhes que seja realizada a recu-
peração da estrada vicinal, que inicia no KM-14 e ligam os Povoados 
Jiquiri, Centro Novo, Santo Inácio, Nogueira, São José, Santa Cruz, 
Barreira, Matões do Jansen, Tatajuba e a Vila 07 de Setembro, localiza-
dos no município de Coroatá, MA.

Tal demanda tem como objetivo garantir condições favoráveis 
para que a população possa trafegar com segurança no trecho em ques-
tão. Reduzindo os riscos de acidentes, bem como os danos materiais 
causados aos proprietários dos veículos.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 30 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado 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 ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido. À publicação. Suspen-
sa a sessão. Retomando sessão plenária. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Oradores inscritos do Pequeno Expe-
diente. Com a palavra, o Deputado estadual Jota Pinto por cinco minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO ( sem revisão do ora-
dor) - Senhor Presidente em exercício Deputado Wellington, senhores 
deputados, deputadas, imprensa, todos que nos assistem pela TV assem-
bleia, nas redes sociais, uso esse Pequeno Expediente desta terça feira, 
e com muita alegria do anúncio do retorno do nosso Governador Carlos 
Brandão, que, no último dia trinta, teve alta e chegou aqui, em São Luís, 
na última semana, e foi recebido pelo povo do estado do Maranhão. E, 
naquele mesmo dia, nós vimos a disposição do Governador e a gente 
viu que o homem chegou cheio de saúde, cheio de vida e já foi inau-
gurando várias obras aqui, na ilha de São Luís. A exemplo, lá no Ran-
gedor, entregou o cartão ambiental para dois mil jovens da grande Ilha. 
Depois, inaugurou a primeira agência previdenciária do Estado. Depois, 
nós fomos para o Hospital da Ilha inaugurar a segunda etapa, Deputado 
Rildo, do Hospital da Ilha. Encerrou entregando a Praça da Família no 
João Paulo. Aquela praça tem uma história bonita, a Praça Duque de 
Caxias. E, depois, nós vimos, já no final de semana, o nosso Governa-
dor em diversas atividades. Digo que foi com alegria, porque o povo 
maranhense, todos estavam esperando o retorno do senhor Governador 
sã e salvo, com muita saúde e com muita disposição. Digo isto, porque 
muitos falam por aí que “jogo é jogo, treino é treino. É verdade, Depu-
tado Wellington, jogo é jogo e treino é treino. Só que tem um detalhe 
interessante. Antes de qualquer jogo, tem que ter o aquecimento, que é 
o que está acontecendo hoje. Todos os pré-candidatos estão aquecen-
do o seu time, é um processo de aquecimento para poder botar o time 
para jogar. Esse jogo ainda não começou. Pode ter certeza de que ganha 
quem tem time e ganha quem tem uma equipe sintonizada, e Brandão 
tem esse time hoje no estado do Maranhão. Então, acredito que, com a 
chegada do governador se e aproximando as convenções, os partidos já 
se definindo assim como seus prazos de convenções, não tenho a menor 
dúvida de que esse time que está aquecendo, quando entrar em campo, 
vai entrar para ganhar o jogo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Deputado Zé Inácio 
Lula que está de forma remota. Deputado Zé Inácio, habilite seu áudio, 
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por gentileza! Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Estão me ouvindo?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Ok. Estamos lhe ouvindo e estamos lhe 
acompanhando ao vivo, Deputado Zé Inácio. Com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Obrigado, Deputado Wellington. Quero cumprimentar os demais co-
legas deputados, todos aqueles que nos assistem por meio da TV As-
sembleia, que nos acompanham por meio das redes sociais. Não estou 
presente neste momento, estou participando remotamente em função de 
viagens pelo interior do Maranhão. Já estive nas cidades de João Lis-
boa, Senador La Roque, Amarante, Sítio Novo. Neste momento, estou 
no Itinga e daqui a pouco irei a Açailândia, mas o que me traz, mais 
uma vez, a este dispositivo é destacar a chegada do nosso governador, 
assim como fez o Deputado Jota Pinto. Nós estivemos juntos recepcio-
nando o governador em sua chegada no aeroporto, demonstrou mui-
to entusiasmo, muito empenho, muita alegria e muita saúde. Eu quero 
também destacar que, após a chegada do governador, nós participamos 
de algumas inaugurações importantes. O governador, sabiamente, teve 
alta médica a partir do momento que se sentiu em condições de vir ao 
Maranhão e dar continuidade às ações, aos programas que estão melho-
rando a qualidade de vida do povo maranhense. Na sexta- feira, como 
foi destacado, nós tivemos a honra de poder acompanhar esses impor-
tantes momentos na sexta-feira, dia 1º de julho. O Governador Carlos 
Brandão, logo que assumiu o governo, já participou de várias agendas 
oficiais do governo, participou inicialmente da cerimônia de entrega de 
cartões para pagamento de bolsa a dois mil participantes do programa 
Jovem Ambiental da Região Metropolitana de São Luís. A cerimônia 
que aconteceu aí no Parque Rangedor é uma forma de prestigiar e va-
lorizar a juventude que tem uma visão da sustentabilidade ambiental, 
capacitar esses jovens para que possamos fortalecer a política de de-
senvolvimento no nosso estado com sustentabilidade ambiental. E essa 
juventude tem um papel importante. Assim como participamos de um 
importante momento que foi a assinatura do decreto-lei que regulamen-
ta o fundo estadual da juventude. Uma demanda, uma reivindicação 
antiga da juventude do Maranhão, que passou a contar com um fundo 
aprovado por lei aqui na Assembleia Legislativa por todos nós deputa-
dos e que agora é regulamentado. E, a partir deste momento, deste ato 
do Governador Carlos Brandão, a juventude do Maranhão vai contar 
com um fundo que disponibilizará recurso para que a gente possa ter 
programas e ações mais direcionadas à nossa juventude. Também ou-
tro importante momento que entra na história como uma marca não só 
do Governador Flávio Dino, mas também com a marca do Governador 
Brandão foi a cerimônia de entrega da segunda etapa do Hospital da 
Ilha, o maior hospital da do nosso Estado. O hospital que será e já é, na 
verdade, referência para todo o estado do Maranhão e que irá ampliar, 
mais ainda, o atendimento de urgência e emergência na região metropo-
litana de São Luís como atender, como já é comum, a partir da nossa ca-
pital, demandas de vários municípios. E dará uma grande oportunidade 
de atendimento àqueles que procuram o Socorrão da capital, que já não 
consegue dar resposta às demandas não só, principalmente, da própria 
capital São Luís. Então uma grande obra que merece um destaque. E 
o Governador, com muito entusiasmo, depois de ter passado mais de 
quarenta dias num hospital, colocou como prioridade fortalecer a saúde 
do nosso Estado e aí decidiu inaugurar, logo na sua chegada, esse que 
será o maior hospital do nosso Estado. Assim como foi dito também 
pelo Deputado Jota Pinto, houve a inauguração da primeira agência 
Previdenciária do Estado do Maranhão e da nova sede do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado e, por último, nesse mesmo dia, 
ele inaugurou a Praça da Família, Praça Duque de Caxias, na Avenida 
São Marçal, no bairro do João Paulo. Isso demonstra que o Governador 
não só chegou com muito entusiasmo, com muita vontade de trabalhar, 
mas chegou com a sua saúde restabelecida. E não só no primeiro dia da 
sua chegada inaugurou várias obras, como no dia seguinte, no sábado, 
no domingo, ontem e também hoje já está praticando vários atos impor-
tantes para a população do Maranhão, inaugurando obras, anunciando 
novas obras e demonstrando a sua vontade de continuar realizando o 

grande trabalho em favor da nossa população maranhense. Eu finalizo, 
Senhor Presidente, destacando que as fake-news que foram espalhadas 
Maranhão afora com relação à saúde do nosso Governador caem por 
terra. Aqueles da imprensa que fazem a imprensa séria, que divulgaram 
de fato o que estava ocorrendo com a saúde do nosso governador apre-
sentaram fatos de acordo com a realidade, mas houve muitos que usa-
ram esse momento em que o governador estava no leito do hospital para 
espalhar fake news, inverdades, mentiras. A presença dele em nosso 
estado, com a força que chegou, inaugurando obras e anunciando novas 
obras, demonstra que ele está com a saúde estabelecida. Eu peço, mais 
uma vez, que todos nós devemos é orar para que o governador continue 
com muita força para ajudar o povo do Maranhão. Graças a Deus, ele 
está abençoado e retornou com muita luz, com muita força e com muita 
saúde. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, Deputado Adelmo Soa-
res, aniversariante do dia, juntamente com a cidade de Caxias pelos 
seus 186 anos. Com a palavra, Deputado Adelmo, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores aqui presentes, de-
putados, deputadas, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, 
querido Deputado Marcio Honaiser que está aqui presente. Caxias hoje 
completa 186 anos de elevação à cidade, a nossa princesa do Sertão, a 
cidade mais bonita do Maranhão está chegando aos seus 186 anos e hoje 
está recebendo inúmeras obras do governo do Estado, não da prefeitu-
ra. O Governador Carlos Brandão inaugura, hoje, a tão sonhada e bela 
Clínica Sorrir, que é uma clínica que nós lutamos muito desde a gestão 
do Governador Flávio Dino até chegar ao dia de hoje, inaugurando e 
entregando para a população de Caxias, assim como a Policlínica e as-
sim como HTO, que são entregues hoje. Três sistemas de abastecimento 
de água frutos de emenda parlamentar do Deputado Adelmo Soares. 
Infelizmente, a Prefeitura de Caxias apenas pega carona nas obras do 
governo do Estado, porque o governo do Estado tem sido parceiro da 
cidade de Caxias, tem sido um parceiro presente desde o Flávio Dino, 
continuando agora com o Carlos Brandão. Por isso é importante que a 
gente saiba diferenciar aqueles que são parceiros e ajudam do que aque-
les que apenas querem se aproveitar das ações dos outros. Por isso eu 
enalteço o povo de Caxias, parabenizo e agradeço. A minha gratidão ao 
povo de Caxias por ter me permitido chegar onde eu estou para que eu 
possa representá-los, representar o povo do Maranhão e trabalhar para 
que o povo de Caxias possa ter mais vida, uma vida melhor, uma vida 
mais próspera. Trabalhar por Caxias é com certeza a minha principal 
motivação de estar aqui porque para lá encaminho minhas emendas, a 
minha determinação, lá me casei, lá tenho dois filhos e uma neta e lá 
plantei a semente do bem porque, afinal de contas, eu sou um adepto da 
palavra semeadora de que a gente só colhe aquilo que a gente planta, 
por isso vou continuar plantando dentro do coração do povo de Caxias a 
certeza de um trabalho próspero, de um trabalho de visão ampliada, da-
quele que quer o melhor para o seu povo e para sua cidade, não somente 
de estrutura física, mas, sobretudo, de cuidar bem das pessoas, cuidar 
com o coração aberto, com alegria de poder dizer que Caxias é nossa 
princesa do sertão, a cidade mais bonita do Maranhão e vai continuar 
sendo, porque Brandão vai colocar a mão. Ele, Felipe Camarão e Flávio 
Dino estarão juntos conosco nessa transformação da cidade de Caxias, 
que vai se resgatar, vai se reinventar e, se Deus quiser, se tornar cada 
vez mais bela, cada vez mais próspera. Também quero fazer aqui um 
agradecimento especial à Tati Pereira, do Coroadinho, a ela e a toda li-
derança do Coroadinho, que recebe hoje um Restaurante Popular, mais 
um equipamento público destinado ao povo da nossa querida cidade de 
São Luís, desta vez, no polo Coroadinho, recebendo um Restaurante 
Popular. Para isso, deixo aqui meu abraço e a certeza de que essa par-
ceria junto com a população do Coroadinho, junto do instituto Dica 
Ferreira, nós estamos juntos para que a gente possa, irmanados, dar o 
melhor para aquela comunidade tão querida e tão abençoada. Portanto, 
um abraço à Tati, um abraço a todos vocês. Tatiana, nossa secretária 
de Estado da Juventude, uma incansável na luta pela comunidade do 
Coroadinho e de toda região. Quero deixar aqui o meu abraço e meu 
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agradecimento e meus parabéns ao nosso querido povo de Caxias, afi-
nal de contas, “a vida é combate, que os fracos abate, os bravos e os 
fortes só pode exaltar.” Assim dizia o nosso grande poeta Gonçalves 
Dias. Filho de Caxias, que ama Caxias, porque respeita o seu povo. Um 
forte abraço e que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Deputado Zito Rolim 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhoras senhores deputados, amigos e amigas que 
nos acompanham pelas redes sociais, meu bom-dia. Venho também a 
esta tribuna, senhores deputados que me antecederam e que falavam do 
nosso Governador Carlos Brandão. E aqui estou para dar sequência à 
fala dos senhores quando se tratava da ausência do nosso Governador 
e que, hoje, já se encontra em nossa cidade recuperado e voltando aos 
trabalhos normalmente. Chegou a São Luís no dia 02, aliás no dia 01. E 
eu quero dizer para todo o Maranhão que foi uma alegria muito grande 
para todos nós que queremos o bem deste estado, pois estamos ven-
do no nosso Governador um homem que voltou com disposição para 
continuar o trabalho de desenvolvimento do Maranhão. Gostaríamos 
muito que ele tivesse participado de um grande evento que realizamos 
em Codó, no sábado dia 02. Lá foram reunidas milhares de pessoas 
para ouvir as palavras do nosso pré-candidato, as palavras do nosso 
pré-candidato a senador, o ex-governador Flávio Dino, governador que 
realmente nos deixa saudade o que é compensado pela continuidade do 
Governador Carlos Brandão. Lá também esteve o nosso pré-candida-
to a Vice-governador Felipe Camarão e foi uma grande festa na nossa 
cidade. Também se fez presente o pré-candidato a deputado federal, 
Márcio Jerry, candidato este que tem o meu apoio naquele município. O 
pré-candidato a deputado estadual Francisco Nagib e uma comitiva for-
te mostrando para o Maranhão, com certeza já viram nas redes sociais, 
o quanto o povo de Codó quer a continuidade desse governo. Carlos 
Brandão voltou, contrariando agouro de muitos que pregavam notícias 
fake, falando do problema de saúde do nosso governador, mas Deus é 
maior e sabe que o Maranhão precisa de homem determinado, homem 
simples, mas um homem de coragem que vai fazer com que o povo do 
Maranhão, a cada dia, continue mais contente com o governo que tem. 
O governo chegou e já foi inaugurando obras. Isto é aqui é o importante. 
Nós só temos a agradecer, primeiramente, a Deus pela saúde do nosso 
governador e o apoio dos maranhenses para que a gente possa conti-
nuar nessa luta que é um desejo de todos nós. Então, fico muito feliz e 
agradeço a todos os codoenses que, no sábado passado, se fizeram uns 
presentes a partir de um convite nosso. O prefeito também convidou as 
pessoas que lá estavam numa união para o bem do nosso estado, porque 
com a união tudo progride. Portanto, eu fico muito feliz com o retorno 
do nosso governador. A campanha não é agora, a campanha agora que 
vai começar, e com certeza nós vamos ter o nosso governador recondu-
zido ao cargo de governador do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, Deputado Rildo Amaral, 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, Senhor Presidente Deputado Wellington do 
Curso, deputado reeleito com a graça de Deus, Deputado Jota Pinto, 
Deputado Rafael, todos os amigos presentes. Cumprimento os senhores 
deputados e, especialmente, minha cidade de Imperatriz, minha cidade 
onde, nesta semana, especialmente ontem, começaram várias obras com 
emenda parlamentar de minha autoria. Por isso agradeço ao Governa-
dor Carlos Brandão pela liberação de imediato. Estou fazendo prati-
camente todo Jardim Viana, na cidade de Imperatriz, parte dela com 
bloqueteamento, a rua São Francisco, a rua Dois Irmãos e parte também 
com asfalto que vai ser colocado ainda este mês, fruto de emenda par-
lamentar, mas, principalmente, da parceria e bom senso do Governador 
Carlos Brandão com Imperatriz. Na rua Voluntários da Pátria também, 
no bairro de Sol Nascente, também começa uma grande obra de asfalta-
mento e drenagem que se fez necessária e, mesmo assim, o Governador 
Carlos Brandão, fora da emenda, complementou para que o asfalto fos-

se bem feito. Assim também como nós vamos botar lá no Jardim São 
Luís, fruto de emenda parlamentar também do Deputado Rildo Amaral. 
Assim também como no Bacuri vamos colocar em várias ruas também 
asfaltamento por conta da emenda do Deputado Rildo Amaral, assim 
como bloqueteamento lá na Vilinha, que está acontecendo. No último 
bairro em que eu dei aula, na escola São Jorge, em Imperatriz, também 
fazendo várias ruas, a rua um, a rua sete, a rua quatro e a rua cinco. 
São quatro ruas com fluxo de bloqueteamento beneficiando a principal 
escola e a principal creche de toda a região do Parque Alvorada. E isso, 
graças a Deus, é o trabalho do Deputado Rildo Amaral com a ajuda do 
Governador Carlos Brandão. Assim também como, amanhã, irá inaugu-
rar um posto lá no bairro Bananinha, na cidade de João Lisboa, também 
fruto da parceria com o Governo do Estado. E aqui deixo o convite 
da Vereadora Carla Rocha junto ao Prefeito Vilson. E foi um pedido 
da Vereadora Carla para aquele bairro, que é o bairro dela e sofria de 
falta d’água. Já está interligado, mas amanhã estará inaugurando, junto 
a Caema, junto a SECID. Queria ressaltar, além disso, os 70 quilôme-
tros de bom asfalto, diferentemente da prefeitura de Imperatriz, que o 
Governador Carlos Brandão colocou na cidade de Imperatriz. E a gente 
lamenta muito a postura do Prefeito quando diz que o Governo do Es-
tado vem aqui, pensa que é a casa da mãe Joana e bota sem falar com 
a Prefeitura. O povo precisa ser acudido porque não estava nem con-
seguindo passar nas principais ruas. E de maneira principalmente bem 
discreta, de maneira bem ruim junto com o Governador, descortês, de 
forma mal educada, porque educação não é muito a praia dele, ele cons-
trange, dizendo que o Governo chega lá como se fosse a casa da mãe 
Joana. Muito pelo contrário, o Governo vai acudir Imperatriz. Já fez 
mais de 20 quilômetros de asfalto. Ainda vai fazer mais 50 quilômetros. 
Se não fosse essa ajuda do Governo, essa mão de obra em parceria ali na 
cidade de Imperatriz, Imperatriz sabe o caos que estava vivendo. Impe-
ratriz vive um caos administrativo. Não tem soro, não tem medicamento 
no Socorrão, não tem manutenção nas ruas de Imperatriz. E o Prefeito 
simplesmente só aparece para constranger e para inventar história. Um 
contador de história principalmente sempre falta com a verdade, em vez 
de estar corrigindo os graves problemas do caos que atravessa a cidade 
de Imperatriz. É tão de um jeito, Deputado Zito, que durante a cavalga-
da, no sábado, a própria mulher dele não andava com ele nem o pré-can-
didato a governador dele, o Senador, não podia encostar nele, porque 
quem encosta nele pega a catinga dele. E aí os marqueteiros botaram 
para todo mundo se afastar para ele andar sozinho para que ninguém 
fique com a catinga dele. Imagine como é que é com o povo de Impe-
ratriz. Se a mulher dele não pode encostar, imagine o povo. E aí ele vai 
lá, distrata quem está ajudando o Governador Carlos Brandão, que dá a 
mão para a cidade de Imperatriz Hospital. Macrorregional atendendo as 
demandas que deviam ser do município, porque o município não aten-
de, não opera ninguém. No município, falta soro dentro do Socorrão. 
Já se viu um Socorrão de uma cidade igual a Imperatriz, de uma região 
metropolitana igual a Imperatriz faltar soro, faltar antibiótico, faltar o 
básico? E aí ele aparece na redes sociais para contar as piadas dele que 
o povo de Imperatriz nem liga mais, porque sabe que ele é contador de 
história e de anedotas. E aí ele diz: “Eu não tenho medo do Deputa-
do Rildo. Eu não tenho medo do Deputado Marco Aurélio. Não tenho 
medo do Antônio Pereira.” Ele não deve ter medo mesmo não porque 
são pessoas de bem, os três deputados são pessoas de bem. Agora nós 
devemos temê-lo. Se ele acabou uma cidade igual a Imperatriz, imagine 
acabar um professor de educação física igual a mim. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputada Helena Duailibe, por cinco 
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) - Bom dia a todas e a todos, Deputado Welington 
que preside esta sessão na manhã de hoje, colegas deputadas e deputa-
dos aqui presentes, imprensa, servidores desta Casa, internautas, é uma 
alegria muito grande dizer, com o coração cheio de emoção, que o nosso 
governador voltou e voltou assim entusiasmado, trabalhando muito em 
prol da nossa cidade. Eu não vou falar de tantas coisas que já foram 
feitas e que outros colegas deputados que me antecederam aqui falaram. 
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Eu vou destacar aquela que mais me tocou que foi a inauguração, na 
sexta-feira, da Praça da Família, no nosso querido e populoso bairro do 
João Paulo na Praça Duque de Caxias. Eu lembro da luta de tantas pes-
soas ali do João Paulo que olhavam carinhosamente, que amam aque-
le bairro e que viam aquela praça tão importante para o nosso estado, 
porque ali está Duque de Caxias, em frente ao 24º CB, 24º BIS. Essa 
praça, ao longo de anos e anos, sendo abandonada. Lembro também 
muito de quando ainda vice-governador, a Luzia, sua secretária de go-
verno, dizendo: “Helena, precisamos pedir ao governador a reforma 
dessa praça”. E fomos juntas falar com ele que, prontamente, disse: 
“Quando governador, farei a reforma da Praça Duque de Caxias”, e 
assim como faz com todas as suas coisas que promete e cumpre, ele 
efetivamente, na sexta-feira, pôde reinaugurar essa praça que vai ser 
um monumento não só para aquelas pessoas que moram na praça, mas 
para todo o populoso bairro do João Paulo, um bairro que é um marco 
para todas as pessoas que moram ali, mas que também têm um comér-
cio muito grande. Eu diria que, depois da Rua Grande, depois de onde 
era o impacto comercial, o bairro do João Paulo é onde tem o maior 
comércio e que também retrata a nossa história. Eu fui morar no João 
Paulo aos cinco anos de idade e ali estão as minhas maiores lembranças. 
Eu tenho certeza de que o meu pai e a minha mãe, que hoje estão juntos 
ao Pai Eterno, estão felizes de ver a beleza da Praça Duque de Caxias. 
Por isso a minha gratidão muito grande ao Governador Carlos Brandão 
por ter feito, restaurado a dignidade, a cidadania, aquele bem que é de 
todas as pessoas que moram no bairro do João Paulo. E muitas outras 
coisas ele também já anunciou que vai fazer ali no João Paulo, como o 
Restaurante Popular e também um Caps AD. Então nós estamos assim 
muito felizes com esse olhar com esse olhar que o Governador vem 
dando, principalmente para um bairro humilde, como é o bairro do João 
Paulo, mas cheio de homens e mulheres de bens. Eu também quero 
ressaltar que está acontecendo a Conferência Estadual de Saúde Mental, 
hoje, da região metropolitana, abrangendo os municípios de São José 
de Ribamar, de Paço do Lumiar, da Raposa, de São Luís e de Alcân-
tara. Onde nós sabemos que, durante esta pandemia, muitas pessoas, 
principalmente, adolescentes, estão cometendo suicídio, estão com pro-
blemas maiores de saúde mental. E é importante que, cada vez mais, a 
gente encontre alternativas de atendimento. E essa discussão conjunta, 
capitaneada pelo Conselho Estadual de Saúde Mental, Conselho Esta-
dual de Saúde dos municípios envolvidos, vai passar a levar importan-
tes informações, importantes contribuições para nós melhorarmos essa 
questão tão grave e tão séria e que atinge tantas pessoas. Portanto um 
momento importante de discussão da saúde mental, já que abrange os 
municípios da região metropolitana, que representa muito no contexto 
do estado do Maranhão. Bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Deputado Welington por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que acompa-
nham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia. Que 
Deus seja louvado. Hoje tivemos uma reunião, logo cedo, na CCJ. E 
um motivo de alegria, dupla alegria, tivemos dois projetos aprovados 
na CCJ. O primeiro que traz uma isenção das inscrições para candidatos 
que vão fazer algum tipo de prática esportiva, de evento esportivo e que 
possuem algum tipo de deficiência. Então o projeto está aprovado de 
forma unânime pela CCJ. Segundo: aprovado, de forma unânime pela 
CCJ, na manhã de hoje, projeto de lei de da nossa autoria, o Projeto de 
Lei nº 161, que quebra a Cláusula de Barreira dos concursos públicos, 
beneficiando principalmente candidatos a uma vaga em concurso de se-
gurança pública e na área policial para a Polícia Militar e para a Polícia 
Civil. Traremos, na próxima semana, para votação na sessão plenário 
desta Casa e depois encaminhada ao governo do Estado. Senhor Pre-
sidente, o ponto alto do meu pronunciamento, na manhã de hoje, é a 
nossa luta desde o início do nosso mandato para baixar os impostos do 
estado do Maranhão, tanto é que é de nossa autoria uma ação popular 
entrando na Justiça para baixar o ICMS dos combustíveis no estado 
do Maranhão. Todos os dias, permanentemente, aqui nesta Casa, nós 

trazemos a solicitação da população. Trazíamos quando era o Ex-gover-
nador Flávio Dino: “Governador, baixe o ICMS. Governador, baixe a 
alíquota. Governador, baixe o preço dos combustíveis que a população 
não aguenta mais”. Eu votei três vezes contra o aumento de impostos 
e tenho lutado, ao longo dos últimos sete anos, para baixar os impostos 
no estado do Maranhão. Prova disso que nós fomos várias vezes para os 
postos de gasolina gravar vídeo e denunciar, solicitar que o governo pu-
desse baixar o ICMS. Só que há duas discussões: uma é baixar o ICMS 
dos combustíveis, outra é a pauta do preço médio ponderado dos com-
bustíveis. Essas duas lutas são nossas. O único deputado, nos últimos 
sete anos, que lutou para baixar o ICMS dos combustíveis e para con-
gelar o preço médio ponderado dos combustíveis e também para baixar 
esse preço médio ponderado dos combustíveis. Eu vou explicar o que 
aconteceu esta semana. Uma lei federal já está em vigor e a lei federal 
estabelece que todos os estados da federação reduzam, baixem o ICMS 
dos combustíveis para 17%. Vejam que o Deputado Wellington tinha 
razão desde o começo. Nós já temos uma ação na justiça solicitando que 
baixassem o ICMS dos combustíveis. Agora é uma lei federal, todos os 
Estados têm que baixar. Só que alguns Estados entraram na justiça para 
não baixar, o Maranhão é um deles. Além disso, além do Maranhão 
não baixar o ICMS dos combustíveis, a alíquota, o governo do Estado 
divulgou que estava baixando os preços dos combustíveis. Na verdade, 
ele não reduziu a alíquota do ICMS, ele baixou a pauta, o preço médio 
ponderado para cobrar o ICMS. Só que isso é temporário, hoje está mais 
baixo uma redução de 30 a 40 centavos nas bombas e ainda temos que 
fiscalizar, o Procon fiscalizar, o Ministério Público fiscalizar, só que é 
temporário, é eleitoreiro. Logo depois da eleição, eles podem mudar. 
Por quê? Porque eles mexeram somente no preço médio ponderado dos 
combustíveis. Deputado Wellington, e qual a solução? Tem que baixar 
a alíquota do ICMS. Governador do Estado do Maranhão, respeite a 
lei e baixe a alíquota do ICMS para 17%. É importante baixar a pau-
ta do preço médio ponderado dos combustíveis? É. É uma luta nossa. 
Essa semana, quando o governador baixou o preço médio ponderado 
dos combustíveis, é uma pauta nossa. Os técnicos do governo diziam 
que não podiam fazer isso, que não podiam congelar, e nós batemos 
de frente, nós denunciamos, nós cobramos. E o governo só congelou o 
preço médio ponderado depois da nossa luta, depois da nossa denúncia, 
depois e cobrança. E agora o Governo faz o quê? Também reduz o preço 
médio ponderado dos combustíveis. Luta do Deputado Wellington que 
eles diziam que não era possível, que era ilegal, que era irregular. O De-
putado Wellington sempre teve razão. Congelaram o preço médio pon-
derado após nossa denúncia e cobrança. E agora? Baixar o preço médio 
ponderado após a nossa denúncia e a nossa cobrança. E agora o que 
falta fazer? Agora só resta ao Governo do Estado baixar a alíquota do 
ICMS para 17%. Estamos esperando aqui na Assembleia a medida pro-
visória, o projeto de lei para que nós possamos aprovar a redução da alí-
quota do ICMS. Deputado Wellington do Curso, o único que, ao longo 
dos últimos sete anos, tem lutado para baixar a alíquota do ICMS e, 
consequentemente, baixar o preço combustível no Estado Maranhão. E 
nós temos reconhecimento da população. Nos últimos dias, recebemos 
várias mensagens de aplausos, de reconhecimento da nossa luta. Só 
que a luta ainda não acabou. Precisamos da população, precisamos de 
você, cidadão, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, motorista 
de táxi, motorista de aplicativo, de todos vocês motoristas, de todos 
vocês cidadãos maranhenses. Trabalhadores, nós precisamos baixar a 
alíquota do ICMS. E é com a mobilização popular, é com a sua luta. 
O Deputado Wellington sozinho não tem condições de lutar. Deputado 
Wellington só é fortalecido com o apoio da população. E eu conclamo 
a população: vamos nos unir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Liberar o som para o Deputado, um minuto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E nes-
ta semana só tem uma solução: Governador do Estado do Maranhão, 
baixa ali tudo do ICMS. Para baixar os combustíveis no Estado do Ma-
ranhão, energia elétrica e também do gás, só tem uma saída, vamos para 
as ruas, vamos mobilizar. Vamos mobilizar a população, os motoristas. 
Estamos fazendo uma campanha de outdoor, uma campanha de tv, de 
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jornal, panfletos. Vamos panfletar os retornos. Vamos às ruas sensibili-
zar a população e mostrar que o único deputado que lutou e tem lutado 
para baixar o ICMS dos combustíveis tinha razão. Mas a luta continua. 
Governador do Estado, respeite a lei e trate de baixar o ICMS dos com-
bustíveis, baixar o preço dos combustíveis no Estado do Maranhão, a lei 
da energia elétrica e também do gás de cozinha. O Deputado Wellington 
continua na luta em defesa dos trabalhadores e dos motoristas do estado 
do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Projeto de lei em discussão e votação, segundo tur-
no, em tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 204/2022, de autoria do 
Deputado Vinícius Louro (lê). O Deputado está ausente. Transferido 
para a próxima sessão. O Projeto 208/2022, de autoria do Deputado 
Vinícius Louro, que não se encontra presente, transfere-se para a pró-
xima sessão. É outro Projeto n° 208/2022, de autoria do Deputado Vi-
nícius Louro, que não se encontra presente. Transferido para a próxima 
sessão. Projeto de Resolução Legislativa em discussão e votação em 
primeiro turno e tramitação ordinária. Projeto de Resolução Legislati-
va n° 22/2020, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai ao Segundo Turno. Projeto de Resolução Legislativa. 
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n° 173/2022, 
de autoria do Deputado Ariston Ribeiro (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento n° 174/2022, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Sexto item da pauta: Requerimento n° 175, de auto-
ria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requeri-
mento número 178/2022, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solici-
tando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Complementar nº 
03/2019, de autoria do Poder Judiciário, a pedido do referido Poder por 
meio de Ofício nº 1241/2022. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cleide e 
Deputada Andrea, requerimento à deliberação da Mesa. Fica transferido 
para a próxima sessão. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ZITO ROLIM - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blo-
cos. Bloco Parlamentar Democrático PDT, PL, PSC. Deputado Vinícius 
Louro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, o Deputado Vinícius Louro, o nosso líder, meu líder 
maior, meu líder do Bloco, não se encontra. O vice-líder, Deputado 
Wellington do Curso, solicita a sua benevolência para utilizar o tempo 
do Bloco por 17 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Até 17 minutos, com apartes, Welington no Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, eu trago, no tempo do meu 
Bloco, o Bloco Parlamentar Democrático, três assuntos importantes. 
Um eu já falei, que é o ICMS dos combustíveis; o segundo eu vou trazer 
a pauta com relação aos professores, do FUNDEB, projeto de lei de 
nossa autoria que está tramitando na CCJ, que é o FUNDEB Transpa-
rente, para que as prefeituras tenham transparência com relação à apli-
cação dos recursos do FUNDEB. E vou tratar do terceiro assunto tam-
bém que é com relação à segurança pública, de mais um caso de 
feminicídio. E vou encerrar falando da esperança que o nosso estado 
deposita no médico Dr. Lahésio Bonfim. Então eu vou tratar desses as-
suntos, na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, trazendo como pauta esses assuntos importantes. E como desta-

quei, vou falar de três assuntos e vou finalizar, mais uma vez, falando da 
esperança que tem norteado os corações dos maranhenses com a pré-
-candidatura do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, Dr. Lahesio 
Bonfim. E antes de começar a falar, eu quero fazer uma referência elo-
giosa ao amigo Hader, sempre acompanha o nosso pré-candidato ao 
Governo do Estado. Hader sempre muito atencioso, sempre muito solí-
cito não só a mim, mas a todos com relação à agenda, com relação às 
viagens, então a referência elogiosa ao amigo Hader. Parabéns pela 
atuação, parabéns pelas suas atividades. Todos nós somos muito felizes 
pela sua atuação junto ao nosso pré-candidato ao Governo e também as 
nossas atividades são completas vocês nos ajudando, nos orientando. 
Parabéns, Hader, muito obrigado. Eu vou iniciar, Senhor Presidente, 
tratando da CCJ. Hoje, em um outro projeto nosso que estava tramitan-
do na CCJ, que é o FUNDEB Transparente, a nossa luta em defesa dos 
professores do Estado e dos Municípios. Os recurso do Fundeb têm 
dono, os recurso do Fundeb não são para comprar posto de gasolina, 
comprar cabeça de gado, comprar fazenda. Os recursos do Fundeb têm 
dono, esse recurso é dos professores e precisa ter transparência. Apre-
sentamos um projeto de lei para que as prefeituras tenham transparência 
nas suas aplicações dos recursos do Fundeb para os professores. Precisa 
ter transparência. Esse dinheiro tem dono, e nós estamos entrando com 
algumas ações em algumas prefeituras e denunciando ao Ministério Pú-
blico. Estávamos com impedimentos de viagens por conta do tumulto 
na Assembleia, os trabalhos se avolumaram, mas, a partir dessa semana, 
já vamos voltar a percorrer os municípios, reunir com os professores e, 
principalmente, estamos indo ao Ministério Público solicitar a investi-
gação com relação à aplicação dos recursos do Fundeb e com relação à 
previdência. Defesa na luta para que os professores tenham os seus di-
reitos contemplados. Professores do Maranhão, professores da rede pú-
blica municipal e estadual, contem sempre com o único deputado que, 
todos os dias, levanta a sua voz em defesa dos professores no estado do 
Maranhão. Senhor Presidente, apresentamos aqui um requerimento, 
Deputado Hélio Soares, solicitando que o secretário de Segurança Pú-
blica venha à Assembleia para explicar por que teve um aumento da 
criminalidade, um aumento da violência e também um aumento de fe-
minicídio. Ontem, mais um absurdo, mais uma moça foi assassinada. 
Seu ex-companheiro, ex-marido, cortou a sua orelha e deu um tiro no 
rosto da moça, um verdadeiro absurdo, como que pode um negócio des-
se? Ainda vai continuar acontecendo essa impunidade, essa falta de res-
peito com as mulheres? E nós solicitamos ao secretário de Segurança 
Pública que venha à Assembleia. Foi aprovado por todos os deputados, 
estamos aguardando o secretário definir a data. Atenção, Senhor Secre-
tário de Segurança Pública, V. Ex.ª falou que não tinha problema ne-
nhum, estava aguardando o governador do Estado que estava convales-
cendo e se recuperando de saúde, mas já voltou. Senhor Secretário de 
Segurança Pública, estamos aguardando V. Ex.ª na Assembleia. Comu-
nique à Mesa, comunique à presidência da Assembleia, comunique à 
direção na Mesa, Dr. Bráulio, comunique o dia que V. Ex.ª possa vir à 
Assembleia para tratarmos sobre o baixo efetivo da Polícia Militar, so-
bre a nomeação de mais policiais militares e policiais civis, para tratar 
sobre a garantia de direitos para os policiais militares, para tratar sobre 
a promoção de praças e oficiais, para debater discutir as ações para 
combater esse aumento da criminalidade e aumento da violência no es-
tado do Maranhão. Estamos aguardando o secretário de Segurança Pú-
blica para debater esses assuntos. A nossa luta permanente em defesa da 
segurança pública do estado do Maranhão com mais equipamentos, 
com mais viaturas, com mais efetivos valorização salarial e promoção 
para os nossos policiais. O combate à criminalidade, à violência e ao 
feminicídio só vai ser resolvido com ações efetivas na segurança públi-
ca do estado do Maranhão. Senhor presidente, voltando ao assunto dos 
combustíveis. A população precisa compreender que o que aconteceu 
nos últimos dois, três dias não foi baixar o ICMS. Baixaram a pauta do 
preço médio ponderado dos combustíveis. Aqui, por exemplo, eu tenho 
uma nota de combustível de cinquenta reais. Desses cinquenta reais, 
nós temos o valor do tributo dos combustíveis para o Governo do Esta-
do Maranhão. Para o Governo Federal, zero; para o governo municipal, 
zero; para o Governo do Estado. De cinquenta reais que você coloca de 
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combustível, quinze reais e cinquenta e cinco centavos é de ICMS, 
31,10%: os 28,5% dos combustíveis, mais 2% de FUMACOP. O Estado 
Maranhão possui a segunda maior alíquota do ICMS do Brasil, ou seja, 
se você colocar cem reais de gasolina, o Governo do Estado vai ficar 
com trinta reais e cinquenta centavos. Essa é a segunda maior alíquota 
do país. Antes do Maranhão tinha a quinta maior alíquota. Agora que os 
estados já começaram a reduzir, somente o Maranhão que não reduziu, 
o Maranhão tem a segunda maior alíquota. A primeira maior alíquota é 
a do estado do Piauí com trinta e um por cento. E o Maranhão é o segun-
do estado com a maior alíquota com 30,5%. Antes nós perdíamos do 
Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí. Tínhamos a quarta maior 
alíquota. Então vejam só o absurdo. Vejam só esse absurdo. O Estado do 
Maranhão, atualmente, possui a segunda maior alíquota do ICMS do 
Brasil com 30,5%. É a maior do Brasil. Vinte estados já reduziram o 
ICMS. Estamos hoje exigindo ao Governador do Estado que baixe o 
ICMS dos combustíveis no Estado do Maranhão. A população não 
aguenta mais. Nós exigimos que o Governo do Estado baixe a alíquota 
do ICMS para baixar o preço dos combustíveis no Estado Maranhão. 
Estamos comprovando que não baixaram o preço do combustível por 
conta da redução da alíquota do ICMS. Baixaram porque mexeram no 
preço médio ponderado dos combustíveis, o que é uma luta nossa. Luta 
nossa, luta do professor e Deputado Wellington, que lutou para congelar 
e foi congelado. Lutamos para baixar, e agora baixaram. Só que baixa-
ram o preço médio ponderado. Estamos exigindo que o Governador 
cumpra a lei e baixe o preço dos combustíveis, baixando, consequente-
mente, a alíquota do ICMS, que é a segunda mais alta do país. Senhor 
Presidente, vou concluir. Quero destacar, neste momento, na Assem-
bleia Legislativa do Estado Maranhão, a nossa luta em defesa de um 
Maranhão melhor, em defesa de um Maranhão de mais oportunidades. 
E quando nós falamos de um Maranhão melhor, de um Maranhão de 
mais oportunidades, a gente fala da esperança, da esperança que foi re-
novada pela população do Maranhão com o nosso pré-candidato ao Go-
verno do Estado, o médico Dr. Lahesio Bonfim, o melhor prefeito do 
Brasil. E o que ele fez na pequena cidade São Pedro dos Crentes com 
aproximadamente cinco mil habitantes, transformando aquela cidade na 
merenda escolar, no IDEB, trazendo na cidade que estava na 113º colo-
cação no IDEB para a segunda colocação. Isso é gestão, isso é pulso 
firme, isso é pulso forte. É assim que vai ser também no governo do 
Estado. Foi assim que Doutor Lahesio Bonfim fez na pequena cidade de 
São Pedro dos Crentes, fez muito com muito pouco, economizando os 
recursos públicos, aplicando bem os recursos públicos. Assim, nós re-
novamos a nossa esperança que o Doutor Lahesio Bonfim poderá fazer 
e irá fazer também no estado do Maranhão. Eu encho meu coração de 
alegria, os meus olhos contemplam também a alegria da população do 
estado do Maranhão, por onde nós passamos. Estivemos na cidade de 
Timon, estivemos na cidade de Itapecuru, e a alegria estampado no ros-
to da população nas ruas dizendo: “Eu estou com você, eu estou apoian-
do”. Esse também é o meu pré-candidato ao governo do Estado do Ma-
ranhão. Então, hoje eu destaco um Maranhão que está surgindo, o 
Maranhão que está nascendo, uma história do Maranhão que estamos 
reconstruindo, reescrevendo, uma história do Maranhão que terá opor-
tunidades, educação de verdade, saúde de verdade, estradas que serão 
recuperadas, um estado do Maranhão que é possível, um estado do Ma-
ranhão não da propaganda, mas um estado do Maranhão de verdade. E 
é possível sim, e nós ouvimos isso da população. O Maranhão tem jeito 
sim. E é por isso, que nós temos, na Assembleia, o único deputado que 
está ao lado do Dr. Lahesio Bonfim, o professor e Deputado Wellington 
do Curso. Ao lado do Dr. Lahesio Bonfim, tem deputado mais atuante, 
deputado que nunca faltou, que nunca chegou atrasado, que apresentou 
o maior número de projeto de lei, que fiscaliza, que cobra o governo do 
Estado, fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Então, hoje, o médico, 
Doutor Lahesio Bonfim, pré-candidato ao governo do Estado, tem ao 
seu lado um deputado atuante, um deputado presente e um deputado 
que está motivado, entusiasmado com a sua pré-campanha. Professor e 
Deputado Wellington do Curso defende, veste a camisa, luta para que o 
Doutor Lahesio Bonfim chegue ao segundo turno, para que ele vença as 
eleições e para que o estado do Maranhão, a partir de 1º de janeiro, te-

nha um governador sensível, um governador competente, porque nós 
teremos uma nova gestão, uma nova administração, um novo Mara-
nhão, um Maranhão com oportunidades, um Maranhão melhor para 
todos. Assim será o Maranhão sob o comando, sob a gestão do Dr. 
Lahesio Bonfim. Então, hoje, mais uma vez, eu ocupo a tribuna da As-
sembleia para cobrar, para denunciar, para que as autoridades possam 
trabalhar pelo Maranhão que a população deseja. Finalizo não falando 
de coisa ruim, falando não de desastre, não de desgoverno, eu finalizo 
falando da esperança que está estampada no meu olhar, nas minhas 
ações. Um deputado que, todos os dias, acredita e luta por um Mara-
nhão melhor, um deputado que não se vendeu, que não abaixou a cabe-
ça, que já foi muito perseguido, mas não abaixa a cabeça diante das 
adversidades. Eu acredito e luto para que o Maranhão seja o Maranhão 
de oportunidades, um Maranhão melhor para todos nós. Que Deus es-
tenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão e que aben-
çoe esse estado maravilhoso, que abençoe a nossa pré-candidatura à 
reeleição para deputado estadual e que abençoe a pré-candidatura do 
meu pré-candidato ao Governo do Estado, o médico Dr. Lahesio Bon-
fim. Muito obrigado a todos e que Deus estenda as suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Bloco Progressista: Deputado Rildo Amaral por até 
nove minutos, com aparte. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, na cidade de Imperatriz, tem um novo bair-
ro, o bairro Colina Parque, que, no início do ano, foi muito carinhosa-
mente e ironicamente apelidado de Colina Parque Aquático, devido as 
enchentes, as cheias e muitas casas que se perderam ali, muitas famílias 
que tiveram prejuízos enormes naquele condomínio. E agora a empre-
sa responsável, Casa e Terra, Deputado Hélio, passa a concessão da 
água lá do condomínio. E parece que os problemas lá não têm fim, não. 
Quando não tem, a própria empresa que vendeu e administra o condo-
mínio, o bairro, procura criar. E ela passou para uma empresa chamada 
Lençóis, que tem tirado o sono da população daquela localidade. E ago-
ra em casas simples, humildes, em muitas delas chegam contas exorbi-
tantes no valor de dois mil, quatro mil, quinhentos, seiscentos reais de 
água para uma comunidade que acaba de pegar prejuízos imensuráveis 
com a cheia que teve ali. A gente sabe que a empresa Casa e Terra não 
teve compromisso social, não teve o compromisso com as pessoas que 
compraram. Continuou vendendo. Mesmo parte do condomínio sendo 
impróprio para venda, continuou vendendo a várias famílias, pessoas 
simples. Eu tenho vários amigos lá. Tem o Warley, tem o R. Barros, que 
é meu amigo, meu irmão, é suplente de vereador em Imperatriz. Tem 
o John bocão, várias pessoas simples que, no sonho da casa própria, 
acabou tendo pesadelo por conta da enchente. E agora, mesmo com 
a água questionavelmente já sabido que não é própria para consumo, 
para poder beber, fazer ali comida, alguma coisa, a empresa vem com o 
absurdo de cobrar até quatro mil reais por mês de usuários ali para usu-
fruir de água que deveria ser de qualidade e não é, e ainda esquecendo 
de todo o prejuízo que ela causou ainda esse ano, no início do ano. E eu 
queria pedir aqui à Mesa que a gente encaminhe para o Procon estadual 
para que chame novamente essa empresa que tem causado prejuízo ao 
povo de Imperatriz, tem causado danos à população de toda a cidade, 
não somente aos moradores, porque, quando se retira os moradores da 
casa durante uma cheia, a cidade toda para para ajudar, para poder so-
correr. Os órgãos públicos, Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil do 
município, todos os órgãos têm que estarem mobilizados. A saúde tem 
que estar mobilizada para atender essa demanda. E agora mesmo com 
as pessoas ainda não tendo voltado na totalidade, ainda procurando res-
pirar por conta do prejuízo, a empresa apresenta contas impagáveis para 
aquela população. E aí eu queria pedir para que o Procon estadual peça 
logo que suspenda todas as cobranças até que se prove a qualidade da 
água e também se provem os débitos, se são valores corretos em relação 
às dívidas que estão fazendo. Por hoje era só, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão PSB, PC-
doB, PT. O líder Deputado Professor Marco Aurélio não se encontra. 
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Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo 
Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Neto 
Evangelista, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. 
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Re-
zende, Antônio Pereira, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo 
Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hélio 
Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Ca-
valcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa e 
Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra 
ao oradores inscritos no Pequeno Expediente, Senhores (as) Deputados 
(as): Doutor Yglésio, Jota Pinto, Zé Inácio Lula e Wellington do Curso. 
Não havendo mais oradores inscritos no tempo destinado a este turno 
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando 
que não havia “quórum” para apreciar a matéria que ficou transferida 
para a próxima sessão ordinária. No primeiro horário do Grande Expe-
diente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou 
Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar 
Democrático e pela liderança deste Bloco. A deputado Batel falou pela 
Liderança do Bloco Parlamentar Independente. No Expediente Final, 
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de junho de 
2022.  

Deputado Wellington do Curso 
Presidente, em exercício

Deputado Adriano 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Jota Pinto 
Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO SOLENE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Orgulhosamente quero agradecer ao 
deputado Zé Inácio pela grata satisfação de presidir essa Sessão. Recebi 
o convite e prontamente atendi ao amigo nobre deputado Zé Inácio. E 

em nome do povo invocando a proteção de Deus declaro aberta a Ses-
são Solene convocada para a entrega da Medalha Manuel Beckman ao 
Senhor Dimas Salustiano da Silva, concedida por meio da resolução le-
gislativa n.º 10/95, de 2022, oriunda do Projeto e Resolução Legislativa 
n.º 006/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula. Cabe uma refe-
rência elogiosa neste momento porque a Comenda foi outorgada, auto-
rizada, aprovada de forma unânime por todos os deputados na Assem-
bleia Legislativa no Estado do Maranhão, por dois grandes motivos, o 
primeiro pelo respeito que o deputado Zé Inácio tem e recebe de todos 
os demais pares, e segundo os atributos do homenageado da manhã de 
hoje, sinta-se muito bem vindo à Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. E eu quero compor a Mesa convidando de imediato o nosso 
homenageado, Dimas Salustiano da Silva. Quero convidar o senhor Ni-
valdo Prado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, neste 
ato representando o presidente da OAB, Dr. Kaio Saraiva. Convidar o 
senhor José Antônio Almeida, ex-deputado federal, professor da Uni-
versidade Federal do Maranhão, e sempre nosso eterno presidente da 
OAB. Convidar o senhor Pedro Robson, primeiro secretário da FIEMA, 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Convidar de forma 
especial o senhor César Bombeiro, sindicalista, vereador de São Luís. 
Grata satisfação em recebê-lo. Ocupar a Mesa também, amigo César 
Bombeiro. Neste momento, concedo a palavra ao Deputado Zé Inácio 
Lula, autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Bom dia a todos e a to-
das. Quero, inicialmente, cumprimentar o colega Deputado Wellington 
do Curso que nos dá a honra de presidir esta sessão. Quero cumprimen-
tar ao senhor, cumprimento mais do que especial, ao senhor Dimas Sa-
lustiano da Silva, que é homenageado nesta Sessão Solene. Cumpri-
mento também, o Senhor Ivaldo Prado, Presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados, neste ato, representando o Presidente da 
OAB Caio Saraiva. Também faço um cumprimento de forma especial 
ao Professor e Ex-Deputado Federal José Antônio Almeida, que tive a 
honra de ser aluno na Universidade Federal do Maranhão. E também 
cumprimentar o senhor Pedro Robson, Primeiro Secretário da FIEMA 
– Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. E, por último, mas 
da mesma forma, faço um cumprimento especial ao senhor César Bom-
beiro, sindicalista, companheiro de luta, Ex-Vereador da nossa capital 
São Luís. Quero, logicamente que ao longo desta solenidade, algumas 
pessoas ainda haverão de ser citadas, mas quero fazer, de forma breve, 
uma referência não usando este documento do que está aqui inscrito, 
mas falando como o amigo, como o companheiro, como alguém que 
conhece já, há muitos anos, o Dimas Salustiano. Aí vou deixar um pou-
co a formalidade, professor Dimas, amigo Dimas, para, inicialmente, 
dizer o motivo desta homenagem. Como deputado estadual, tenho indi-
cado e homenageado até poucas pessoas, julgo desse forma, com a Me-
dalha Manuel Beckman, que é a mais importante condecoração do Par-
lamento estadual, desta Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
porque entendo que essas homenagens precisam ir além das relações 
pessoais, além das relações de amizade, elas têm que ser algo que, de 
fato, represente o tamanho da Medalha Manuel Beckman, o tamanho do 
que representa a maior honraria desta Casa. Então, eu acho que, mesmo 
nós, deputados, não levando à risca o que determina e o que está lá no 
nosso Regimento Interno, nas nossas resoluções que estabelecem com 
uma quantidade mínima que cada deputado deve homenagear por ano, 
mas é importante destacar que nós não estamos homenageando, neste 
momento, somente o amigo Dimas Salustiano, professor Dimas Salus-
tiano, mas uma pessoa que deu uma grande contribuição ao nosso esta-
do do Maranhão. E essa contribuição se dá ou se deu exatamente pelo 
que ele representa como profissional, como operador do Direito, como 
um ilustre e brilhante advogado, como professor da UFMA de quem eu 
tive também a oportunidade, a honra de ser aluno. Com ele aprendi 
muito sobre Direito Constitucional, interpretar a Constituição com um 
olhar social, e isso acaba marcando a nossa trajetória de vida, não só 
como advogado que eu sou, mas também como político, como deputado 
estadual. Então, o Dimas foi meu professor da UFMA e lá ele fez e faz 
história como professor, com a intelectualidade que tem fruto da sua 
formação, tendo conseguido o título de Mestrado e de Doutorado, mas 
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um professor que foi formado em escola pública. Um menino da perife-
ria de São Luís, lá da Macaúba, lá do Jaracaty, como ele gosta sempre 
de destacar, mas que conseguiu através do estudo se destacar como uma 
importante liderança no nosso estado nesses segmentos que nós esta-
mos citando. Então como professor da universidade, do curso de Direi-
to da Universidade Federal do Maranhão deixou a sua marca. E como 
advogado tem atuado na área do Direito Constitucional, na área do Di-
reito Administrativo, na área do Direito Ambiental, na área do Direito 
Urbanístico, dada a sua formação muito voltada para este segmento do 
Direito. E como Advogado também tive a oportunidade de compartilhar 
um dado momento da nossa carreira profissional compartilhar também 
um escritório. Tivemos um escritório de advocacia juntos e aí eu tam-
bém passei a conhecer e ganhar mais ensinamentos do Dimas, não só o 
Dimas Professor, mas o Dimas brilhante Advogado. E como Advogado 
ele também serviu ao governo do ex-presidente Lula lá em seu primeiro 
mandato quando ele foi assessor especial do então chefe para assuntos 
jurídicos da Casa Civil da Presidência da República do então do hoje 
Ministro do Supremo Federal, Dias Toffoli, vocês sabem que o Toffoli 
antes de ir para o Supremo ele atuou no setor jurídico como Sub Secre-
tário da Casa Civil para assuntos jurídicos no Governo do ex-presidente 
Lula, e das várias atuações do Dimas como operador do direito, como 
advogado além de também lá no início da sua carreira ter atuado con-
juntamente como um advogado de lutas populares o ex-deputado, ex-
-prefeito Domingos Dutra no escritório à época denominado de “desa-
cato” atuou também numa área que nós sempre tivemos atuação também 
pela nossa formação como advogado de atuar para comunidades qui-
lombolas, de trabalhadores e trabalhadoras rurais no Estado do Mara-
nhão o Dimas deixou a sua marca atuando através do Centro de Cultura 
Negra junto a comunidade quilombola de Flexal e Mirinzal há muitos 
anos, quando se inicia e aqui o Maranhão se inicia esse debate foi um 
dos pioneiros a debater a questão da regularização, da titulação de co-
munidades quilombolas e daqui do Maranhão se fez uma articulação em 
nível nacional junto as comunidades organizadas em outros estados. O 
Maranhão e Bahia sempre tiveram um destaque muito grande. Daí veio 
a formação da CONAC, que é uma entidade nacional que congrega 
várias lideranças que atuam em defesa dos territórios quilombolas. O 
Dimas teve essa marca como advogado e atuou brilhantemente no Qui-
lombo Frechal e Mirinzal, que foi uma das primeiras comunidades em 
nível de Brasil que teve iniciado e concretizado a regularização de uma 
comunidade quilombola. Então deixou também a sua marca e também 
deixou uma grande marca, como eu diria, empreendedor da educação. 
E como empreendedor da educação que estimulou, ajudou a criar e fun-
dar importantes instituições de ensino superior no Estado do Maranhão. 
Ele também deixou a sua marca porque ajudou a criar, foi um dos sócios 
fundadores da Faculdade São Luís, uma das primeiras faculdades parti-
culares que oportunizou mais maranhenses a terem acesso ao estudo de 
nível superior. E nós sabemos que quando foram iniciados na década de 
90 esses cursos, nós só tínhamos a Universidade Estadual e a Universi-
dade Federal. E daí o Dimas deu essa importante contribuição e, mais 
uma vez, deixou a sua marca não só com a visão empresarial, com a 
visão de empreendedor, mas de alguém que assim o fez, porque enten-
dia que estava contribuindo. E como contribuiu fortemente com a edu-
cação, com oportunidade de curso de nível superior aos maranhenses. 
E, nessa mesma linha de atuação, mais uma vez, ele, com a visão em-
preendedora, com a visão de estender o acesso a cursos, ao ensino supe-
rior no Estado do Maranhão, também cria e é um dos fundadores de 
uma universidade na cidade de Imperatriz, dando também essa oportu-
nidade aos jovens, aos estudantes de toda a região tocantina quando cria 
a UNISUMA. E, a partir desta universidade particular, se observou 
mais claramente por parte dos nossos governantes a necessidade não só 
o potencial que tinha mais a necessidade de se ampliar o acesso ao en-
sino público. Tanto que a partir daí foram vários outros cursos da Uni-
versidade Federal, da Universidade Estadual, a criação da UEMASUL. 
Isso não só pela vontade lógico do nosso governante, do Governador, 
que também teve essa visão, mas o potencial que tinha e a necessidade 
que tinha aquela região de mais curso superior. E foi demonstrado, so-
bretudo, depois da atuação do UNISULMA. Então, por toda a sua traje-

tória como advogado, como professor, como alguém que deixou a sua 
marca do fortalecimento na ampliação do ensino superior de nosso es-
tado, com sua marca em defesa de uma educação de qualidade, é que 
nós estamos fazendo esta homenagem. Homenagem que eu tenho dito 
que é uma reconhecida, uma justa e grande homenagem pela pessoa que 
o Dimas representa na sua trajetória profissional. E para finalizar, amigo 
e companheiro Dimas Salustiano, eu não posso também deixar de men-
cionar que V. Ex.ª é um militante dos quadros do Partido dos Trabalha-
dores, partido que eu faço, que eu a tenho a honra de representar neste 
Parlamento, e você como um militante que tem uma história também de 
longas datas com o nosso partido, eu não poderia deixar de destacar 
também essa sua atuação política que contribuiu para o fortalecimento, 
para a organização do Partido dos Trabalhadores no Maranhão. E aí eu 
destaco inclusive que o Dimas, em 2004, foi companheiro de chapa da 
nossa querida ex-deputada Helena Heluy como candidata à prefeita 
aqui na nossa capital, representando o Partido dos Trabalhadores. O 
Dimas foi candidato a vice-prefeito em 2004, a chapa Helena Heluy/
Dimas Salustiano, representando o nosso glorioso Partido dos Trabalha-
dores. Então, mais uma marca que é importante destacar aqui que é sua 
atuação política. Por tudo isso concluo dizendo que esta é uma impor-
tante e justa homenagem por tudo que o Dimas tem contribuído a favor 
do nosso estado do nosso Maranhão. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Mais uma vez parabenizo o Deputado 
Zé Inácio Lula pela justa homenagem que foi aprovada por todos os 
deputados de forma unânime. Como já falei, o respeito que todos os 
deputados nutrem pelo Deputado Zé Inácio e também pelas qualida-
des, virtudes, atributos do nosso homenageado na manhã de hoje. Eu 
sou suspeito de falar até porque tenho um carinho e um respeito muito 
grande pelo mestre, pelo grande jurista, professor, Dr. Dimas Salustia-
no. A partir deste momento, quero convidar Deputado Zé Inácio para 
que possa dar continuidade à presidência da sessão e possa também 
fazer entrega da justa homenagem da Medalha Manuel Beckman ao Sr. 
Dimas Salustiano da Silva. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – Retomando os nossos trabalhos, passo a palavra ao Profes-
sor José Antônio Almeida.

O SENHOR PROFESSOR ZÉ ANTONIO ALMEIDA – Bom dia 
a todos. Eminente Deputado Estadual Zé Inácio Lula, Presidente deste 
trabalho e autor da homenagem. Querido amigo, colega da UFMA e, 
para a honra minha, meu ex-aluno Dimas Salustiano da Silva, colega 
Evaldo Pado, senhor Pedro Robson, primeiro Secretário da FIEMA, 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, meu querido amigo 
Cezar Bombeiro, sindicalista, ex-vereador de São Luís, familiares do 
homenageado que aqui estão presentes, inclusive os quatro dos seus 
cinco filhos, demais assistentes. Para mim, embora, pego de surpresa, 
é uma honra muito grande falar nessa homenagem que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, de forma muito merecida, faz a 
Dimas Salustiano do Silva, outorgando a medalha Manuel Beckman. 
O nosso colega, e para mim duplamente colega, porque foi professor 
da Universidade Federal do Maranhão, hoje está aposentado e foi pre-
sidente da Ordem do Advogados do Brasil, como eu tive essa honra 
também. O Zé Carlos Sousa Silva costuma dizer que ele, às vezes, não 
destaca os professores. Ele teve grandes professores, como eu também 
tive, mas ele gosta de destacar muito os alunos que ele teve. E ele se 
engrandece mais quando ele vê os seus alunos brilhando e eu tomo de 
empréstimo essa colocação dele para dizer que, para mim, é motivo de 
honra e de orgulho poder saudar, neste momento, como homenageado 
pela casa legislativa do nosso estado um ex-aluno, a alguém que inte-
grou talvez a turma mais brilhante que eu já lecionei e que conseguiu 
se destacar entre tantos nomes ilustres. Eu vou citar alguns, porque são 
muitos e pode ser que eu esqueça de alguém, mas, por exemplo, estava 
lá nos mesmos bancos, na mesma turma de Dimas Salustiano, Flávio 
Dino de Castro e Costa, ex-governador do Maranhão. Estavam lá quatro 
desembargadores: Ney Belo Filho, que agora foi, inclusive, relacionado 
na lista para integrar o Superior Tribunal de Justiça; o desembargador 
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federal José Ribamar Fróes Sobrinho; o desembargador do Estado do 
Maranhão James Magno, desembargador do trabalho. Vem mais a pro-
fessora Ana Teresa, nossa colega na UFMA, Promotora de Justiça; o 
brilhante e combatível Promotor de Justiça Fernando Barreto Filho. En-
tão uma turma de gente que se destacou enormemente na profissão que 
escolheu. E entre eles, brilhando tanto ou mais que eles estava Dimas 
Salustiano da Silva. Eu me recordo que ele me chamou a atenção pela 
vez primeira, eu ainda não tinha sido professor dele e estava do meu 
lado o então presidente do DCE, que era justamente Flávio Dino. Flávio 
eu já conhecia há mais tempo, porque Flavio, além de ser filho de Sálvio 
Dino, que era meu colega procurador do Estado, esse brilhante intelec-
tual maranhense recentemente falecido. O irmão dele mais velho, o Ni-
colau Dino, tinha sido meu estagiário e tinha sido o meu sócio no meu 
escritório de advocacia. Inclusive a minha sociedade de advogados, que 
ainda hoje eu lidero, hoje chama-se Almeida Associados, mas chamava-
-se Almeida e Dino, por causa do Nicolau. Então, nós estávamos junto 
num evento promovido pelo Diretório Central do Estudante, que era um 
júri simulado. E nesse júri simulado, nós estávamos julgando o latifún-
dio, o réu do júri nessa figura simulada era o latifúndio. E eu, presidente 
da OAB, fui chamado a presidir um júri, não era por ser professor da 
universidade, mas era por eu ser presidente da OAB. Então, na acusa-
ção, estavam dois combativos, um advogado já conhecido, Domingos 
Dutra, e um estudante de Direito ainda das primeiras cadeiras do curso, 
Dimas Salustiano. Então, eu comentei com Flavio: “Rapaz, o estudante 
é brilhante”. E ele disse: “É meu colega de turma”. Depois, eu pude 
constatar isso quando fui professor de todos. Mas eu queria destacar 
aqui também o Dimas profissional, alguém que teve a honra de ser cha-
mado para compor o governo do ex-presidente Lula, primeiro governo, 
e para estar na linha de frente da Casa Civil justamente na subchefia da 
Casa Civil de Assuntos Jurídicos, aquelas pessoas que têm a responsa-
bilidade de orientar o presidente da República sobre o que deve votar, o 
que deve sancionar, as decisões que devem ser tomadas. E lá ele esteve 
trabalhando juntamente com o meu xará, José Antônio Dias Toffoli, que 
eu já conhecia também, e ele se destacou muito naquela função. E o 
Dimas professor, o Zé Inácio já falou bem, o Deputado Zé Inácio não 
só foi empreendedor da educação, mas é um professor que atrai muitos 
estudantes pela forma como se dispõe e pela visão progressista daquela 
Constituição que nós todos, brasileiros, nos orgulhamos de chamar de 
Constituição Cidadã. A nossa Constituição é aquela Constituição que 
realmente traz um plexo de direitos e garantias fundamentais da maior 
relevância, e a visão daqueles que interpretam a Constituição de manei-
ra progressista, de maneira acentuada, é vamos dizer assim asseguran-
do a finalidade das suas normas é uma visão muito importante porque 
há aqueles que as interpretam de maneira restritiva e nós devemos até 
combater isso, né, alguns inclusive não gostam tanto da Constituição. 
Pontes de Miranda dizia que antipatia é o contrário da boa interpreta-
ção, quando você antipatiza a lei você não consegue interpretá-la bem. 
Mas o Dimas, professor de Direito Constitucional, tem sido um grande 
nome para orgulho da nossa universidade, o nosso Departamento de 
Direito, e eu agora aqui presente como o outro integrante do departa-
mento posso registrar a nossa honra e todos os professores de Direito da 
Universidade Federal do Maranhão com homenagem do nosso colega. 
Eu queria, portanto, parabenizar Dimas, aos seus familiares, e parabe-
nizar, principalmente a Assembleia Legislativa do Maranhão por essa 
homenagem. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO - Fazendo um rápido registro aqui do Senhor Emerson Mace-
do, aqui representando, o Conselheiro do SEBRAE, o Senhor Wilson 
Araújo, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, 
que também nos dá a honra de prestigiar este momento, senhor Nonato 
Chocolate, Membro da Coordenação ao Combate Racismo do nosso 
Partido dos Trabalhadores. A senhora Zeila Albuquerque, que é Coor-
denadora do Setorial da Educação também do PT e a senhora Madale-
na, que é apresentadora do Programa Nobre, agora passo a palavra ao 
senhor Dimas Salustiano da Silva, que é o grande homenageado nesta 
Sessão Solene.

O SENHOR DIMAS SALUSTIANO DA SILVA - Bom dia a to-

dos e a todas, senhores integrantes da Mesa, senhor Presidente da Ses-
são deputado Zé Inácio também autor da Proposição de concessão da 
Medalha Manuel Beckman, meu amigo Pedro Robson, meus colegas da 
advocacia. Meu amigo César Bombeiro, professor José Antônio Almei-
da e Silva, foi Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Deputado 
Federal, foi meu professor e um grande professor de Processo Civil, me 
emocionou como uma sessão dessa passa um filme nas nossas cabeças. 
Então bom dia a todos e a todas. Eu devo, preliminarmente, dizer pala-
vras de agradecimento ao Poder Legislativo do Maranhão, que unani-
memente aprovou a proposição do Deputado Zé Inácio para a conces-
são da Medalha Manuel Beckman, a maior honraria dispensada pela 
Assembleia Legislativa do Estado a cidadãos brasileiros ou estrangeiros 
que se destacam nas suas áreas. Deputado Zé Inácio, eu torço muito 
para que você libere o Partido dos Trabalhadores e que você deixe, aqui 
no francês, de ser um “solitaire”, de 42 deputados apenas 1, e que você 
guie como essa estrela do PT as outras casas parlamentares, porque pa-
rece que o PT virou um partido de uma nota só. De 42 deputados, você 
está sozinho; de 18 deputados federais, tem 1 lá, sozinho; de 31 verea-
dores na Câmara de São Luís, foi necessário criar um coletivo para que 
o PT tenha uma representação; na Câmara de Vereadores de Imperatriz, 
o vereador Aurélio honra o Partido dos Trabalhadores e tem um verea-
dor. Então que você lidere a partir dessas eleições esse cordão aí, esse 
batalhão de bumba-meu-boi aí, para que a representação desse partido 
se amplie por todo o Maranhão. E não poderia deixar de lembrar aqui, 
reiterando o que o Deputado Zé Inácio falou, que eu algumas vezes ar-
risquei ser um integrante do poder legislativo estadual, principalmente 
quando, o Dr. José Antônio Almeida lembrou bem aqui, acompanhava 
muito de perto o advogado Domingos Dutra, depois, eleito deputado 
estadual, reeleito e, depois, deputado federal. Eu fui o primeiro chefe de 
gabinete do Dutra. E a gente criou o slogan “Justiça se faz na luta” e 
ficou. Pois bem, eu queria continuar aqui, porque tenho três coisas a 
falar nesse momento. Uma é de profunda gratidão aos deputados, ao 
Deputado Zé Inácio. Mas lembrar aqui do senhor Zé Salustiano, que foi 
sargento da Polícia Militar do Maranhão, veio de Floriano e seguiu car-
reira na Polícia; e de Dona Delcina Lobão, que veio de Codó e nos criou 
ali no bairro da Macaúba, periferia do centro da cidade, entre a Belira e 
o caminho da Boiada, que subia para a Madre Deus, no centro da cida-
de. Estava ali naquele miolo do centro histórico, entre as Igrejas de São 
Pantaleão, São João, Santo Antônio, Igreja da Sé e a Igreja dos Remé-
dios. Então São Luís era aquilo ali. E depois, num processo que a cidade 
vai se alargando, crescendo, eu vivi os bons momentos da vida, ia an-
dando para a Escola Técnica Federal do Maranhão, depois foi Cefet, 
agora são os IFMAs, para fazer o curso de Técnico em Agrimensura, 
portanto, como o deputado falou sempre estudei em escolas públicas. 
Saía do Caratatiua, descia ladeiras que levavam até o Monte Castelo, à 
Escola Técnica Federal do Maranhão. Quero agradecer, in memoriam, 
a meu pai e a minha mãe, aos irmãos mais velhos. Muita gente do Sin-
dicato dos Comerciários conheceu Zé Salustiano, mas, na realidade, o 
Silva do Itarec criou um estabelecimento comercial super conhecido na 
cidade. Depois, na Faculdade São Luís, nós financiamos o Comerciário 
Futebol Clube, e vários trabalhadores no comércio fizeram curso de 
Economia, Ciências Contábeis, Administração na Faculdade São Luís, 
que eu ajudei a criar, dirigir, fundei e deixei para outras mãos. Vários 
estudaram lá na Faculdade São Luís. Então, deixei uma marca. O curso 
de Jornalismo, quem deu a primeira aula foi Neiva Moreira, um grande 
professor como o Augustinho Marques, tinha inclusive uma participa-
ção societária, deu as primeiras aulas nessa faculdade. Nós nos destaca-
mos como um dos melhores cursos de Direito dentre as instituições 
particulares da cidade, porfiando mesmo com o da UFMA, porque ti-
nham um elevado padrão de excelência acadêmica. Eu também devo 
agradecer porque irmãos mais velhos, in memoriam da professora Dal-
va de Almeida e Silva, também filiada ao Partido dos Trabalhadores, 
também professora da Universidade Estadual do Maranhão, também 
advogada da Sociedade de Direitos Humanos de Caxias, da Diocese de 
Caxias quando não era fácil ser advogada, você tinha a cabeça a prêmio, 
vários advogados no Brasil foram mortos em virtude de sua atuação nas 
atividades populares em defesa dos movimentos sociais. Ano passado, 
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a professora Dalva morreu de Covid, tinha tomado a primeira dose da 
vacina e, mesmo assim, veio a falecer. Então, 2021 não foi fácil. E ao 
meu irmão, engenheiro do antigo Departamento de Estradas e Roda-
gens, depois Sinfra, também faleceu ano passado. Então, 2021 não foi 
um ano fácil, mas, assim, como nós devemos render homenagens, gra-
tidão àqueles que se foram, é muito importante cultuar nosso vivos: os 
meus irmãos Francisca Salustiano, liderança do partido do Leonel Bri-
zola, do PDT, a última a sair com o Jackson Lago do Palácio dos Leões, 
parece que a gente carrega no sangue esse desejo de estar ao lado dos 
grupos mais vulneráveis, das camadas sociais mais emergentes, e tam-
bém ao meu irmão José Jorge Salustiano, engenheiro civil, também do 
antigo DR no estado do Maranhão. Pois bem, mas nós temos que levan-
tar a cabeça, os sentimentos ficam, é verdade, mas, nos encorajam para 
seguir adiante, eu tenho a máxima gratidão para com, já caminhando 
para 15 anos tem me aturado, tem me compreendido, tem me dado o 
ombro, Vanessa. Então, Vanessa Figueiredo, mãe de Hugo, que já deu 
entrevista hoje aqui para a TV Assembleia, está indo bem viu, está na 
Casa certa. Pedro, Maitê e Isadora e meu amor com açúcar e com afeto 
aqui do seu doce predileto, receba um beijo, o carinho, e também o Fe-
lipe que está longe, já no mercado de trabalho da Engenharia da Com-
putação, na cidade de Curitiba, onde fiz o mestrado na Universidade 
Federal do Paraná, e o coordenador do programa do pós-graduação, eu 
um nordestino mais falante, eu virei presidente da Associação dos pós-
-graduandos da federal do Paraná, o coordenador do programa de mes-
trado era o professor Luís Edson Fachin, hoje Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Minha, família, portanto, Michele, Promotora de Jus-
tiça, na comarca de Bacabal, Dona Rosana, que teve que acompanhar o 
marido que veio servir o Governo do Estado do Maranhão, na condição 
de secretário adjunto de Cidades, foi secretário para a região Tocantina, 
braço direito ai do Clayton Noleto na SINFRA, até brinco, Marcio Jerry 
roubou ele de Clayton e trouxe aqui para São Luís , mas hoje é o respon-
sável da obras todas inauguradas aí pela SECID, e portanto, Vanessa, 
Hugo, Pedro, Maitê e Isadora são aquelas criaturas que nos transfor-
mam em criadores, com toda a responsabilidade que isso implica, razão 
de alegria, reponsabilidade, entusiasmo, preocupação, mas assim moti-
vo em casa, de sorrisos e festas, eu fui encurtando aqui porque eu vi de 
um grande amigo meu também advogado, Lula Almeida diz que tem 
dois tipos de discurso, o longo e o bom, então eu quero dizer a vocês 
que a minha dedicação à área da, não da Pedagogia, mas como profes-
sor, como educador, ela reside de um ensinamento de Paulo Freire, na-
quele seu livro A Pedagogia do Oprimido, que o oprimido ao se libertar, 
também liberta o opressor, e a Educação nessa perspectiva liberta, liber-
ta da cadeia da opressão, porque liberta o oprimido e o opressor, porque 
liberta da pobreza, porque liberta da violência, tanto bruta, física, psico-
lógica e aquela estruturante, liberta do racismo e do preconceito. Por-
tanto a Educação é motivo de ascensão social, econômica e política. 
Política na medida que forja um juízo e pensamento crítico, que retira 
os estorvos da opacidade, das trevas, da cegueira e forma cidadãos crí-
ticos, cidadãos aptos para o mercado de trabalho, cidadãos para o mun-
do. Na realidade, são estarrecedores os números do analfabetismo no 
Maranhão. Há que se colocar, Deputado Zé Inácio, V.Exa. que está na 
direção da federação que terá Lula como candidato a presidente, Alck-
min como candidato a vice-presidente, que congregará PT/PCdoB/PV e 
terá ao seu lado o PSB, que as escolas dignas são muito importantes, 
mas elas devem ser também o local que retirem os pais das crianças que 
estão ali do analfabetismo. E não basta ter criado a Uemasul. Na sua 
região, onde estão os piores índices de analfabetismo, que seja criada a 
Universidade Estadual da Baixada Ocidental Maranhense e entre Codó 
e Caxias e Timon para que não se vá, que os maranhenses tenham que 
ir para Teresina, que se cria a Universidade Estadual dos Cocais e do 
Leste do Maranhão, como se queira chamar. Exemplos no Brasil inteiro 
existem. Vá à Bahia, vá ao Paraná, Universidade Estadual de Londrina, 
Universidade Estadual de Maringá e por aí vai. Boa parte da minha 
trajetória foi aqui descrita, mas eu vou repisando onde ficaram alguns 
vazios. É verdade que criei a Faculdade São Luís na capital, criei a 
Unisuma em Imperatriz. E engraçado os meus interlocutores me encon-
tram nesses ambientes, no shopping e aí: “Tu estás em Imperatriz?” Eu 

disse: “Não. Eu estou entre Imperatriz, São Luís, Brasília.” Agora o 
apartamento em Nova York, só ano que vem, depois de pandemia total, 
porque realmente eu fico zanzando, fico andando. E a novidade é que 
nós acabamos de criar, em novembro de 21, os atos autorizativos do 
Ministério da Educação, a Faculdade IDEIA - Instituto de Desenvolvi-
mento Educacional da Amazônia, autorizado dois cursos: Direito, com 
a nota máxima; Gestão Hospitalar. com a nota muito boa. Uma faculda-
de voltada para o Direito, para negócios e tecnologia na região do Ma-
topiba, onde o Maranhão faz o bico do papagaio, se encontra com o 
norte do Tocantins, o sul do Pará e todo aquele sudoeste do Maranhão. 
E, às vezes, me perguntam: “Por que você não criou uma faculdade de 
Direito em São Luís?” Eu disse: “Porque aqui já tem 30.” Quando eu 
falo em criar as universidades estaduais, o Paraná fez o seguinte: a Fe-
deral do Paraná ficou muito em Curitiba e região metropolitana e o Pa-
raná criou a Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Es-
tadual em Foz do Iguaçu, Universidade Estadual de Londrina, 
Universidade Estadual de Maringá e, assim, foi. Nós temos que sermos 
inteligentes nessas políticas públicas voltadas para a educação, mas di-
zem que santo de casa não faz milagre. A gente é chamado para colabo-
rar em outros lugares, mas as dificuldades aqui, às vezes, estão nessa 
trajetória toda, né? Mas eu digo para os meus colegas advogados, aque-
les que principalmente estão comigo, advogado Dr. Márcio Lima, Dr. 
Emerson, Dr. Zé Inácio, tivemos escritório voltado para o Direito Agrá-
rio, Direito Ambiental... Olha, advogado já aprendeu tudo, menos mila-
gre! Então, realmente, santo de casa não faz milagre, mas faz o possível 
e, às vezes, aquilo que está no limite do impossível que a gente conse-
gue fazer realidade. Na realidade, a comunidade negra remanescente de 
quilombo de Frechal foi a primeira comunidade remanescente de qui-
lombo reconhecida no Brasil. Eu trouxe até um livrinho do Kafka que 
chama Diante da lei, que diz que a porta está aberta para os oprimidos, 
mas sempre tem um problema: um recurso, a falta de advogado, o ofi-
cial de justiça que não foi, o desembargador que é racista. Aí, nesse 
ponto, o Kafka chega, e aquele que procurava a lei pergunta: olha, mas 
eu estou quase morrendo, estou às portas da morte, e ele: ora, e por que 
você não disse isso antes? As portas da lei sempre estiveram abertas 
para você, mas cheio de intransitividades. Então, nós conseguimos fa-
zer isso. Como conseguimos fazer? Através de uma reserva extrativista, 
uma unidade de conservação ambiental, para uma comunidade que real-
mente protege os recursos naturais que são parte da própria comunida-
de. E aí, de fato, nós procuramos trilhar, como nas lições do Professor 
Roberto Lira Filho, um direito achado e construído na rua, nas perife-
rias. Eu ouvi um grande professor de Direito Constitucional da Univer-
sidade de Roma Tre, dizendo que o Direito é um grande edifício que 
sempre está à espera de novos hóspedes. Antes de 1970, não tinha Di-
reito Ambiental. Antes da Constituição Federal de 88, não tinha um 
Direito de defesa do consumidor. Quando eu falo para os meus alunos 
sobre direitos e interesses difusos e coletivos, eu digo que vários países 
na Europa criaram códigos de relações de consumo, mas a Constituição 
Brasileira deve ser enxergada como lei fundamental, portanto, Lex Fun-
damentalis, que não é apenas uma carta principiológica, não é uma car-
ta política simplesmente, ela impõe direitos. E a dicção da Constituição 
é um Código de Defesa do Consumidor, mesmo para quem tem uma 
Mercedes Bens, como ele vai lutar contra a Mercedes Bens que está lá 
na Alemanha? Pois bem, um direito achado e construído na rua e por 
isso, sim, eu me orgulho muito. Meus primeiros clientes pela Comissão 
Pastoral da Terra, pela Caritas Brasileira, foram os trabalhadores rurais, 
trabalhadores sem-terra. A OAB na Presidência de Carlos Nina e Zé 
Antônio Almeida e Silva foi uma OAB operante na defesa desses direi-
tos onde, por exemplo, muitos trabalhadores rurais você chegava em 
casa depois de ter atravessado as estradas do Maranhão de Santa Luzia 
do Tide, de Buriticupu tinha trabalhadores que tinha acabado de serem 
mortos e você tinha acabado de reunir com eles. Então, não foram mo-
mentos fáceis depois a diocese de São Luís me convocou para trabalhar 
como pescadores artesanais, depois a Sociedade Maranhense de Direi-
tos Humanos e o Centro de Cultura Negra, um projeto extraordinário 
que serve de exemplo para o Brasil inteiro levantou 400 comunidades 
negras rurais remanescente de quilombos e eu estive e escrevi muito 
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disso, depois o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente me convoca-
ram e eu acabei dando os pareceres para serem criadas duas reservas 
extrativistas uma chamada Mata Grande e outra Ciliar entre o Estado do 
Maranhão e do Tocantins e aí uma questão de gênero implicada nestas 
questões de trabalhadores rurais das quebradeiras de coco do babaçu no 
Maranhão e aí foram criadas duas reservas extrativistas. Bom, para fi-
nalizar, professor, de professarem. Eu continuo e não tenho pressa de 
me aposentar de professor de carreira concursado da Universidade Fe-
deral do Maranhão. Lecionando duas disciplinas, que é o limite da her-
menêutica jurídica e evidentemente da hermenêutica constitucional que 
chama tópicos avançados de direito e uma outra que vem me abrindo 
novas perspectivas que é de Direito Urbanístico. Há um livro clássico 
do professor José Afonso da Silva, talvez o nosso maior constituciona-
lista vivo de direito urbanístico, aqui em São Luís, por exemplo, nin-
guém sabe muito direito onde vai São Luís, onde começa Paço Lumiar, 
onde termina Ribamar, você vai na Praia do Araçagy acha que está em 
São Luís, mas está em Ribamar. Você está ali naquele shopping da Es-
trada de Ribamar, shopping acho que Lua Nova ali, Ribamar vai até o 
muro do shopping, depois é Paço do Lumiar, ou seja, quando o poder 
público não faz ou o povo faz com invasões, com ocupações irregulares 
e aí tem respostas que a Reurbe uma Lei extraordinária que estabelece 
um processo formal e valido de regularização fundiária urbana, isso eu 
tenho me debruçado e estudado, e para muitos do direito prefeitos, par-
lamentares é algo ainda assim..... 2019 com toda regulamentação, de-
creto federal. Então tenho me dedicado a Direito Urbanístico e aí não 
deixa de ser Direito Administrativo aplicado a urbe, não deixa de ter 
conversa uma certa constitucionalização do direito privado, professor 
Fachin falava sobre isso quando professor ainda e diálogo muito com o 
Código Civil na parte do Direito Imobiliário. Pois bem, não tenho dei-
xado de estudar, essa é uma convicção que fica. Antigamente, “Ah! Eu 
formei em Direito” e cruzavam os braços. Fica a dica: tem a especiali-
zação, a pós graduação lato sensu, tem pós graduação stricto sensu, 
mestrado, doutorado, os estágios de pós-doctor e, portanto, a gente tem 
que se atualizar o tempo inteiro. Eu não pretendo e me lembro muito 
bem do nosso professor Doroteu Ribeiro, tribuno de júri, extraordinário 
criminalista e processualista penal. Professor José Antônio, já conheci o 
professor Doroteu com 80 e ainda indo para o fórum, vendo os proces-
sos dele. Portanto eu me animo e inspirado no professor José Afonso da 
Silva e outros tanto, no professor Paulo Bonavides. E eu tenho o privi-
légio de ter uma foto com o professor Paulo Bonavides e o professor 
José Afonso da Silva em um daqueles jantares da OAB de encerramen-
to do exercício. E tenho me dedicado também muito à Ordem dos Ad-
vogados do Brasil a partir de outras tarefas: no último mandato, na Co-
missão Nacional de Educação e Jurídica; e na anterior, na Comissão 
Nacional de Estudos Constitucionais, presidida pelo advogado mara-
nhense, mas fez a carreira no Piauí, Marcos Vinicius. E aí eu não pode-
ria deixar de concluir, lembrando “professor” de “professare”, de sapĕre 
e “sapore”, um “saber com sabor” e a nossa profissão de advogado, de 
professor, de educador nos remete para um Brasil bem diferente desse 
que nós estamos vivenciando. E, portanto, eu, inspirado em todas essas 
pessoas aqui que eu falei, gratidão à família, aos meus colegas da polí-
tica, porque ela deve ir além dos partidos. Talvez seja um legado dessa 
nova sistemática da legislação eleitoral, porque algumas federações vão 
caminhar para fusões partidárias. E eu estou atento também para isso, 
porque, enfim, eu pretendo me reencontrar com uma promessa não 
cumprida por mim, que é terminar a tese de doutoramento que deverá 
ser sobre o Regime Jurídico dos Partidos Políticos no Brasil, incorpo-
rando a questão das fusões e das federações, que serão testadas nessas 
eleições e me colocar aqui à disposição do Maranhão. Acho que meu 
lugar não é nem em Curitiba nem em São Paulo nem em Brasília; é 
aqui, nesta Ilha de São Luís do Maranhão. E agradecer a todos vocês 
aqui presentes, meus amigos, meus colegas advogados, professores, mi-
nha família, os servidores da Assembleia Legislativa do Estado, o setor 
de Comunicação e amém aqui. Sigamos em frente. Obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – Antes de finalizar, eu queria fazer um rápido registro de al-
guns amigos companheiros que estão prestigiando esta sessão que eu 

estou conseguindo visualizar daqui. nosso amigo de partido, Eri Castro, 
Coelhinho, Machadinho, Nil, Luís Comerciário, nossos companheiros 
do nossos gabinete, Cerimonial da Casa, da Assembleia Legislativa, to-
dos os 42 deputados que, de forma unânime, aprovaram, neste plenário, 
esta importante e justa homenagem, a imprensa que nos acompanha e 
que eu tenho certeza de que divulgará este momento e esta homenagem. 
Também os familiares do Dimas que estão aqui presente, a todos eu 
agradeço a presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão. 

SESSÃO SOLENE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para a en-
trega do Título de Cidadão Maranhense ao Ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Senhor Anderson Gustavo Torres, concedido através da 
Resolução Legislativa nº 1098/2022, oriunda do Projeto de Resolução 
Legislativa n.º 028/2020, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. Con-
vido, para compor a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Ministro Anderson 
Gustavo Torres, homenageado desta sessão solene; Excelentíssimo Se-
nhor Desembargador Marcelino Chaves Everton, Presidente em Exer-
cício do Tribunal de Justiça do Maranhão; Excelentíssimo Senhor We-
verton Rocha, Senador do Maranhão; Excelentíssimo Senhor Deputado 
Federal Gil Cutrim, representando a bancada federal; Excelentíssimo 
Senhor Ministro Reinaldo Soares da Fonseca; Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Federal Gustavo Amorim; Excelentíssimo Senhor De-
sembargador Francisco José de Carvalho Neto, Presidente do Tribunal 
do Trabalho; Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Roberto Veloso, neste 
ato representando o Diretor do Fórum, o Juiz Federal Dr. Rubem Lima 
de Paula Filho; Excelentíssimo Senhor Eduardo Nicolau, Procurador 
Geral de Justiça; Excelentíssimo Senhor Edmar Cutrim, Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado. E convido para compor a Mesa o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Velten, Governador do 
Estado do Maranhão em exercício. Convido a todos para, em posição 
de respeito, ouvirmos o Hino Maranhense, executado pelo Sargento do 
Exército, Celso Barros Cardoso. Concedo a palavra ao Deputado Glal-
bert Cutrim, autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Bom Dia a 
todos. Exmo. Senhor Presidente Deputado Othelino Neto; Exmo. Se-
nhor Governador em Exercício do Estado do Maranhão Desembargador 
Paulo Velten; Exmo. senhor homenageado do dia, Ministro Anderson 
Gustavo Torres, Ministro da Justiça; Exmo. Senhor Marcelino Chaves 
Everton Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Maranhão; 
Exmo. Senhor Weverton Rocha, Senador da República pelo Maranhão; 
Exmo. Senhor Deputado Federal Gil Cutrim; Exmo. Senhor Ministro 
Reinaldo; Exmo. Senhor Desembargador Federal, Gustavo Amorim. 
Exmo. Senhor Desembargador Francisco José de Carvalho Neto, Pre-
sidente do TRT Maranhão; Exmo. Senhor Juiz Federal Roberto Veloso, 
neste ato, representando o Diretor do Fórum, Dr. Juiz Federal Rubem 
Lima de Paula Filho; Exmo. Senhor Eduardo Nicolau, Procurador Ge-
ral de Justiça; Excelentíssimo Senhor Edmar Cutrim, Conselheiro do 
Tribunal de Contas deste Estado; demais autoridades aqui presentes. Há 
bastante autoridades. Eu vou acabar me furtando de citar os nomes de 
quem não está na Mesa para não cometer algum engano de não citar al-
gum. Minha amada esposa, que está aqui presente; senhores Deputados 
estaduais, que de forma unânime, aprovam o título de cidadão para o 
Ministro, Deputado Hélio Soares, Deputado Wellington do Curso, De-
putada Mical Damasceno, Deputado Neto Evangelista, que agora estava 
há pouco aqui com a gente. Senhoras e senhores, quis Deus que a mim 
coubesse a honra de indicar a um ilustre cidadão brasileiro o título de 
Cidadão Maranhense. O povo maranhense, Ministro, é simples, humil-
de e trabalhador. Qualidades que, sem dúvida, V. Exa. tem e que o levou 
a ocupar o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Exercer 
um cargo de tamanha estatura não é mera indicação política, pois a 
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história, a competência e, acima de tudo, conhecer e saber entender o 
lado dos menos favorecido sempre precisa ser levado em consideração. 
V. Excelência, que nasceu em Brasília, mas que conhece a fundo cada 
canto deste país, com passagens profissionais em Roraima, auxiliando 
e coordenando operações contra o crime organizado, foi professor da 
Academia de Polícia Militar do Distrito Federal e também da Academia 
Nacional de Polícia, atuou como Secretário de Segurança Pública no 
Distrito Federal, onde desenvolveu e coordenou a articulação entre as 
forças de segurança do Distrito Federal. E destaco a implantação do 
Programa Distrito Federal Mais Seguro, que teve como objetivo a re-
dução dos índices de criminalidade do Distrito Federal, reduzindo dras-
ticamente os crime contra a vida; a implantação do Programa Mulher 
Mais Segura, onde foram lançadas campanhas de proteção da mulher, 
bem como soluções tecnológicas como dispositivo de monitoramento 
de pessoas protegidas; e o Maria da Penha Online, dentre outras várias 
medidas que resultaram na queda de criminalidade, sendo o principal 
responsável pelos menores índices de homicídio na capital federal nos 
últimos 41 anos. Posturas profissionais como essas engrandecem o seu 
currículo pessoal e, além de tudo, a sua retidão que sempre teve nas 
ações das quais participou e que deram a credibilidade para hoje ser 
ministro de uma pasta tão importante, sendo o responsável pela defesa 
da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. 
Pelo vasto e extenso curriculum, graduado em Direito, delegado da Po-
lícia Federal de carreira, não é por acaso que possui dezenas de meda-
lhas e honrarias já recebidas. Não diminui nenhuma das outras, muito 
menos a que acabou de receber do Tribunal de Justiça, mas hoje V. Ex.ª 
recebe sua segunda certidão de nascimento, hoje V. Ex.ª passa a fazer 
parte de um estado apaixonante. Eu fico muito honrado e feliz de fazer 
um pedido: que V. Ex.ª não seja apenas um cidadão comum, V. Ex.ª 
está investido de poder por um cargo que Deus assim quis. Saia daqui 
do Maranhão com a certeza de que é um estado muito rico, com belas 
riquezas naturais, com um povo muito acolhedor e sempre disposto a 
ajudar o próximo. Propague, divulgue nossas riquezas, o nosso povo, a 
nossa cultura, que teve a oportunidade de conhecer o São João, ontem, 
a nossa culinária, ajude-nos a elevar cada vez mais o nosso Maranhão. 
Para finalizar, hoje V. Ex.ª se torna um candango maranhense, tendo 
ainda mais o dever de zelar e amar por essa terra que o acolhe como a 
um filho. Leve para todo o Brasil e para o mundo o quanto a nossa terra 
é acolhedora. Seja sempre muito bem-vindo, afinal, esta terra agora é 
sua terra. Que Deus abençoe os seus passos, volte sempre que possível 
aqui ao Maranhão para curtirmos o que o Maranhão tem para oferecer. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença do Senhor José Vicente Santini, Secretário Nacio-
nal de Justiça; Exmo. Senhor Juiz Federal Dr. Newton Ramos; Exmo. 
Senhor Desembargador José de Ribamar Froes Sobrinho, Corregedor 
Geral de Justiça; Senhor Thiago Diaz, Conselheiro Federal da OAB; 
Excelentíssima Senhora Juíza, Doutora Camila Everton Ramos, Juíza 
do Tribunal Regional Eleitoral; Excelentíssimo Senhor Promotor, Luiz 
Gonzaga Martins Coelho, Ex-procurador Geral de Justiça; Excelentíssi-
mo Senhor Gabriel Furtado, Defensor Público Geral do Estado do Ma-
ranhão. Convido o Deputado Glalbert Cutrim para fazer a entrega do 
Título de Cidadão Maranhense ao Ministro Anderson Gustavo Torres. 
Concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Ministro Anderson Gus-
tavo Torres, homenageado desta sessão solene.

O SENHOR MINISTRO ANDERSON GUSTAVO TORRES – 
Senhoras e senhores, muito bom dia. Feliz de ter acabado de virar o 
mais novo candango maranhense. Bastante feliz com a homenagem. 
Para nós, para mim pessoalmente, é uma honra essa homenagem feita 
pela indicação do Deputado Cutrim. Agradeço muito essa indicação e 
essa responsabilidade que esse título também nos traz. Gostaria de cum-
primentar todos os amigos aqui presentes, Presidente, com sua licença, 
para a gente poder falar algumas palavras aqui. Senhores senadores, 
senhores deputados estaduais, deputados federais aqui presentes, se-
nhor senador, gostaria de agradecer imensamente a presença dos de-
sembargadores do TRF1 que vieram ao estado, Desembargador Ney, 
Desembargador Brandão, Desembargador Gustavo Amorim, que agora 

é meu conterrâneo também, enfim, agradecer a todos os presentes aqui. 
Para nós, realmente uma honra essa homenagem. Ministro Reinaldo, 
obrigado por sua presença, o senhor é uma luz para todos nós, opera-
dores do Direito. Muito obrigado, muito carinho pelo senhor. Obrigado 
pela presença, Dr. Veloso. Muito obrigado por nos ciceronear aqui no 
estado. Dr. Nilton, nosso amigo. Senhores, é muito bom estar aqui com 
os senhores. Obrigado, governador, por nos receber no estado, pelo te-
lefonema de todos os desembargadores do Tribunal de Justiça. Nosso 
Procurador Geral de Justiça, muito bom dia, muito obrigado também 
pela presença. TRT, enfim, muito feliz por estarem aqui os senhores. 
Quem diria, depois de tantos anos, de tantas andanças, principalmente 
pelo interior do Maranhão, no meu exercício do meu cargo de delegado 
de Polícia Federal, eu sempre trabalhei nessa área voltada ao tráfico 
internacional de drogas, ao combate ao crime organizado, e isso nos 
exigia muito trabalho na área de fronteira, na área do interior, muitas 
operações aqui envolvendo águas maranhenses e muito trabalho ao lon-
go dessa carreira. Então, chegar no dia de hoje e receber esse título de 
um estado que ainda nos preocupa, que ainda precisa muito de apoio 
e parceria do governo federal. Governador, a gente tem que caminhar 
juntos, como eu disse ao senhor no exercício de cargo de Ministro da 
Justiça, nós já mandamos mais R$ 70 milhões para o estado para po-
der investir em segurança pública, tecnologia, inteligência, acudir essa 
população, acudir o povo brasileiro. Segurança pública, infelizmente, 
ainda é uma das principais preocupações do nosso povo, da nossa popu-
lação, e isso tem nos feito trabalhar muito para melhorar essa situação. 
Semana passada, estivemos reunidos com todos os ministros de justiça 
e segurança pública da América do Sul para discutir a questão do avan-
ço da criminalidade organizada. Inicialmente, temos que levar essa si-
tuação extremamente a sério, pois eles têm avançado nos outros países. 
Essas organizações, infelizmente, hoje a gente vai aqui ao Paraguai, 
vai à Bolívia, ao Chile, ao Peru, e essas organizações ultrapassaram as 
fronteiras e já estão por toda América do Sul. Isso muito nos preocupa 
e, por isso, a gente quer estar junto do Estado do Maranhão nessa luta, 
na luta das organizações. Agradecer a presença também do Superinten-
dente da Polícia Federal. Muito obrigado, Dr. Renato, pela presença. 
Também a todos os meus amigos policiais que aqui estão. E dizer para 
os senhores que é isso, o que a gente tem feito na gestão do Ministério 
da Justiça pelos estados brasileiros e pelo Maranhão não é diferente, é 
fazer aquilo que o nosso Presidente Bolsonaro pediu. O interesse públi-
co sempre em primeiro lugar, cuidar da população, mais Brasil, menos 
Brasília, e é isso o que a gente realmente tem feito, todas as semanas, 
todos os dias a gente tem procurado melhorar a vida do povo brasileiro. 
O Ministério da Justiça é um ministério muito grande com uma série 
de atribuições voltadas para o Judiciário, pra ordem econômica, direi-
to das mulheres, direitos humanos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, todas as instituições, Secretaria Nacional Antidrogas, enfim, é 
uma,...são atribuições imensa e isso impacta diretamente na vida dos ci-
dadãos. A responsabilidade realmente de estar comandando essa pasta é 
imensa, e agora com esse carinho, esse cuidado que o povo maranhense 
teve conosco eu só tenho a agradecer, quero dizer que contem comigo, 
obrigado deputado Glalbert, obrigado pela indicação, muito obrigado, 
pra mim é uma honra estar aqui hoje com todas essas pessoas e o ca-
rinho de todos vocês, principalmente aqueles que vieram de longe pra 
nos prestigiar, pra estar junto numa data tão importante. Muito obrigado 
a todos, muito obrigado a todos que nos abençoe, vamos em frente. 
Obrigado, obrigado mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Concedo a palavra ao Desembargador Paulo Velten, Governador em 
exercício.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
EM EXERCÍCIO PAULO VELTEN - Bom dia a todas e a todas, é uma 
honra estar aqui em mais esta cerimônia que reconhece o valor do nosso 
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ministro Anderson Torres, 
acabamos de vir de uma homenagem que foi feita a ele lá no Tribunal 
de Justiça, eu quero cumprimentar o Presidente desta Casa, Presidente 
Othelino Neto, muito honrado pelo seu convite. E aqui par encurtar o 
meu tempo de fala, na sua pessoa, cumprimentar todas as autoridades 
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que integram esse dispositivo muito honroso e, também aquelas que 
estão na audiência, cumprimento muito especial para todos, a minha 
fala aqui vai ser muito breve, já tive a oportunidade de fazer uma home-
nagem ao nosso Ministro, mas o que eu quero aqui deixar registrado, 
Presidente Othelino, nesta cerimônia carregada de significado, é que o 
Ministro tem feito um trabalho técnico, primoroso no Ministério da Jus-
tiça e da Segurança Pública e, portanto, o deputado Glalbert Cutrim foi 
muito feliz nessa indicação, Ministro, como todos sabemos, é um qua-
dro técnico, é Delegado da Polícia Federal, tem toda uma jornada de 
vida e de trabalho dedicada a causa pública, a causa da segurança, inclu-
sive com intervenções importantes no Estado do Maranhão, não fosse 
além de tudo isso, essa vontade dele de realizar parcerias que são muito 
importantes nesse momento de dificuldade que a sociedade inteira no 
Maranhão também vivencia, essa demonstração de maturidade institu-
cional é sempre muito importante, quando a gente olha um Ministro de 
uma pasta tão importante quanto a sua, Ministro Anderson Torres, dan-
do uma declaração pública do desejo que tem de continuar implemen-
tando parcerias que são na verdade uma concretização do nosso pacto 
federativo pra trazer maior segurança pública para o nosso estado, essa 
fala ela é sempre muito bem-vinda e deve ser compreendida da melhor 
forma possível, não há uma outra forma de ser compreendido. O seu 
gesto é um gesto republicano que deve ser reconhecido aqui por todos 
nós, independentemente, de qualquer víeis ou coloração ideológica ou 
política. A maturidade institucional é fundamental para que as institui-
ções da República possam continuar avançando, se aprimorando, como 
uma espécie de força pro-civilização para ajudar a gente a seguir nessa 
caminhada. Quando a gente fala da Justiça essa expressão ela tem um 
significado muito especial pra mim, Ministro, que sou membro do Po-
der Judiciário e hoje estou aí trabalhando, Presidente Othelino, com 
duas agendas , tanto a agenda do Executivo como também a gente está 
ajudando ainda cooperando, dando aí as informações necessárias da-
quela equipe que a gente constituiu pra ver o serviço da Justiça, também 
andando e se aprimorando, mas sem deixar de lado aqui o trabalho pri-
moroso que tem sido feito no Tribunal, também, pelo nosso segundo 
vice- presidente, o Desembargador Marcelino Everton, que hoje está no 
exercício da Presidência. A Justiça é tal qual a segurança é uma percep-
ção que o cidadão e a cidadã têm do que nós realizamos, nós homens 
públicos, nós mulheres públicas, no nosso lócus de trabalho. Mas é mui-
to importante é que a gente nesse momento sobretudo muito especial 
que vivenciamos no país tenhamos um compromisso com os destinatá-
rios do nosso trabalho, ministro, que exatamente a nossa população aqui 
no nosso Estado ainda vivenciando um quadro de carência muito im-
portante, muito sério, muito significativo e isso envolve em boa medida 
ainda como efeito do distanciamento social que foi imposto pela pande-
mia que ainda não passou, mas a gente sente aí que aquela fase mais 
aguda já foi vencida pelo trabalho da ciência e dos poderes públicos e 
portanto a gente tem que continuar nessa caminhada. O que eu quero 
aqui colocar é deixar apenas uma reflexão de quem hoje ocupa, vamos 
dizer assim, essa posição absolutamente transitória e eu tenho a exata 
dimensão do meu papel, Senador Weverton, que é de trazer exatamente 
a tranquilidade, a segurança de que há uma governança em funciona-
mento. E eu tenho procurado me esmerar em todos os dias da minha 
vida dando o melhor que eu tenho, o melhor da minha capacidade, o 
melhor do meu esforço para conduzir essa tarefa, e ter o senhor aqui, 
ministro, nesse momento recebendo esse reconhecimento do Parlamen-
to maranhense é muito honroso para mim também, porque a gente tem 
a possibilidade aqui de reafirmar o nosso compromisso com o Estado 
democrático de direito, o nosso compromisso com as instituições da 
justiça. Eu gosto muito de sempre fazer uma lembrança que nos vai 
deixada por um grande mestre quando estava na ativa ainda dando aula 
o professor Tércio Sampaio Ferraz, talvez um dos maiores, senão o 
maior justo filósofo do direito, Ministro Reinaldo, vivo em atividade, 
quando ele lembrava o significado da justiça como nós conhecemos 
hoje, e eu gosto de dizer sempre que o que une, o símbolo tem essa ca-
pacidade de nos unir, e o que une é sempre algo muito importante, é o 
que é simbólico, o que nos desune é o diabólico, então nós temos que 
primar exatamente pelo que nos une e o professor Tércio lembrava de 

que a imagem da justiça que surge na Grécia, ela deve ser lembrada 
inicialmente, era da Deusa Diké, Ministro Reinaldo, o professor Alberto 
Tavares também conhece bem isso. A deusa grega que era uma deusa 
representada também pela figura feminina e que tinha em uma das mãos 
a espada, Desembargador Marcelino, essa era a representação da justiça 
grega, aquela justiça que atuava sobretudo com imperativo categórico 
da força, essa era a justiça. E os romanos que procuravam sempre olhar 
aquilo dos povos conquistados e procurar aprimorar, esse era o grande 
papel, daí a importância de Roma, Desembargador Brandão, para a nos-
sa democracia ocidental, logo cuidou de mudar essa simbologia e aí vai 
retratar a justiça de uma outra forma, aquela que na verdade é a filha da 
Deusa Ártemis, a Justitia ela vai ser modificada se colocando na mão, 
na outra mão uma delas tinha espada na outra mão então se coloca a 
balança exatamente para lembrar a importância da ponderação, do equi-
líbrio, porque os romanos diziam “summun ius, summa iniuria”, a jus-
tiça quando é extremada nada mais é do que uma grande injustiça. En-
tão, lembrando a necessidade do equilíbrio, coloca a balança na outra 
mão dessa deusa. Justitia, o nome dessa deusa. E coloca algo que é bem 
representativo desse momento, Deputado Othelino Neto, em que vivem 
as instituições do país, desse momento que nós vivemos enquanto so-
ciedade civil organizada, que é exatamente a importância da audiência, 
a importância de nós ouvirmos, principalmente, aqueles segmentos 
mais sofridos, mais distanciados da sociedade brasileira. E de que for-
ma que essa simbologia vem à lume? Se coloca a venda nos olhos da 
Deusa Justitia. Isso lembra o quê? Que a verdadeira justiça é aquela que 
se faz com o uso da força, do monopólio da força estatal, quando neces-
sário - e isso nós vemos assegurado no país - mas também com equilí-
brio, com ponderação. O que é representado com a balança que está na 
outra mão. E a venda nos olhos nos lembra que a verdadeira justiça é 
aquela que menos do que falar precisa ouvir mais. Ouvir a sociedade, 
ouvir os reclames da sociedade. É dessa forma que nós vamos nos apri-
morar como instituições do Estado, buscar uma justiça de proximidade 
com a sociedade, uma justiça que ouve, uma justiça que está disposta a 
atender os reclames da sociedade na exata medida dessa necessidade. E 
é com muita alegria que a gente percebe que V. Excelência, Ministro 
Anderson Torres, tem desempenhado esse papel à frente do Ministério 
da Justiça. Muito recentemente, nós acompanhamos, todos nós acompa-
nhamos pelos jornais as notícias, nas redes socias, na televisão, do fla-
gelo de uma violência ocorrida no Estado do Amazonas, lá no Vale do 
Javari, com o assassinato cruel, impiedoso de um indigenista, o Bruno 
Pereira, e de um jornalista inglês, o Dom Phillips. E vimos aqui que, 
apesar de todas as críticas, a Polícia Federal, que é órgão do Ministério 
da Justiça, atuou com absoluta desenvoltura e responsabilidade. Desco-
briu aqueles criminosos, prendeu os criminosos e tem tocado com mui-
ta eficiência esse inquérito. O que nos assegura, nos dá a tranquilidade, 
o conforto de que nós temos instituições funcionando no país, indepen-
dentemente de quem ocupa os cargos. É muito satisfatório, é muito ani-
mador ver que esse movimento institucional, apesar de tudo, apesar das 
dificuldades, continua em pleno funcionamento. V. Excelência, Minis-
tro Anderson Torres, para nós, é o fiador desse momento. E a gente tem 
a tranquilidade de ter V. Exa. como quadro técnico que é, à frente do 
Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A homenagem que V. 
Exa. recebeu mais cedo do Tribunal de Justiça do Maranhão e agora, 
nesse momento, da Assembleia Legislativa, é absolutamente adequada, 
absolutamente pertinente. E para a gente é um estímulo a mais para 
continuar acreditando nas instituições da justiça de uma forma ampla 
nessa parceria que se desenvolve no país, entre um órgão tão importan-
te do Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Executivo no âmbito dos 
estados, o parlamento. Essa percepção pública de que nós temos ho-
mens e mulheres com maturidade institucional, com compromisso, dan-
do cabo a essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, é muito confortante. 
Portanto, parabéns, Ministro Anderson Torres. Receba essa homenagem 
que agora a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão faz a V. 
Exa. de forma muito singular. O Maranhão é uma terra hospitaleira, 
uma terra de homens e mulheres trabalhadores que têm compromisso, 
que carregam o seu torrão no coração e têm a exata dimensão do seu 
papel na comunidade federativa. E o estado está disposto a contribuir 
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com essa marcha no sentido do nosso avanço civilizacional. Muito obri-
gado pela oportunidade da fala, Presidente Othelino. E, mais uma vez, 
parabéns, Ministro Anderson Torres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença do senhor Procurador Teodoro Pires Neto, do Juiz 
Federal Márcio Sá Araújo, do Desembargador Federal Carlos Augusto 
Pires Brandão e do Desembargador Federal Ney Bello Filho. Sejam 
todos muito bem-vindos ao Plenário da Assembleia Legislativa. Nós es-
tamos já partindo para a conclusão. Deputado Wellington, eu já fui avi-
sado do seu desejo de fazer uma saudação. V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Presidente Othelino. Eu quero fazer uma fala muito breve 
e cumprimentar a Mesa na pessoa do nosso governador em exercício, 
Desembargador Paulo Velten, Presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Maranhão. Cumprimentar a plateia em nome do nosso ícone 
da justiça no Estado do Maranhão, Dr. Alberto. Presidente, só fazer um 
registro e parabenizar o Deputado Glalbert Cutrim pela sensibilidade, 
já que foi aprovado, de forma unânime, pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão por dois motivos: o primeiro mostra o respeito que 
o Deputado Glalbert Cutrim tem, na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, por todos os seus pares e também pelas qualidades do ho-
menageado na semana de hoje. Então, seja muito bem-vindo ao estado 
do Maranhão. Nós ficamos lisonjeados, na manhã de hoje, em estar con-
cedendo essa justa homenagem a V. Ex.ª .Eu quero fazer a minha fala 
muito rápida, primeiro, com relação a esse cumprimento e também um 
reconhecimento e, por último, um pedido. Nesta Casa, como deputado 
estadual, eu tenho orgulho de ser deputado, eu não tenho vergonha, eu 
tenho orgulho de ser deputado. Em todos os lugares por onde eu ando, 
tenho orgulho de ser deputado estadual. Não tenho sangue na política, 
não tenho sobrenome na política, criado por mãe solteira, o pai aban-
donou eu tinha sete meses de nascido, mas aqui eu desenvolvo o meu 
papel parlamentar com muito brilhantismo e, principalmente, porque eu 
tenho um presidente na Assembleia que é um dos homens públicos do 
estado do Maranhão mais democráticos, mais republicanos e que nos dá 
a oportunidade de realizar as nossas ações parlamentares. Então, neste 
momento, Presidente Othelino, eu faço esse reconhecimento de grati-
dão por nos permitir exercer o nosso papel parlamentar de fiscalizar, de 
cobrar as ações do Poder Executivo e a aplicação de dinheiro público. 
Como deputado estadual e ex-sargento do Exército, durante 15 anos de 
exército, 10 anos de Serviço de Inteligência, eu ocupo esta Casa, todos 
os dias, para cobrar segurança pública para a população e, principal-
mente, a valorização dos nossos profissionais de segurança pública. E 
a oportunidade de ter hoje o ministro é uma oportunidade ímpar, mas 
eu faço essa gratidão, esse reconhecimento ao Presidente Othelino. Pre-
sidente, muito obrigado. E finalizo fazendo pedido ao nosso ministro 
por todos os recursos que já vieram para o estado do Maranhão, mas, 
a partir de hoje, V. Ex.ª, como cidadão maranhense, que tenha o olhar 
mais cuidadoso, mais atencioso para esse pedaço de chão chamado nos-
so querido Maranhão. A partir de hoje, como cidadão maranhense e 
tendo esse reconhecimento de forma unânime por todos os deputados, 
nós fazemos o pedido para que V. Ex.ª tenha o olhar cuidadoso e mais 
atencioso a partir de hoje como filho desta terra e como cidadão mara-
nhense. Que deus o abençoe. Parabéns, Deputado Glalbert. Parabéns, 
Presidente Othelino. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Grato por suas palavras, Deputado Wellington. Nós estamos partindo 
para concluir a nossa bela e prestigiada sessão solene, prestigiada por 
todos que compõem a Mesa e os que não estão compondo a Mesa, mas 
abrilhantam da mesma forma esta sessão solene que, de fato, Ministro 
Anderson, foi bastante concorrida, tem alguns dos presentes aqui que 
vieram de Brasília, de outros estados para prestigiá-lo. Então, cumpri-
mento o amigo querido, Deputado Glalbert, pela iniciativa, Deputado 
Glalbert que me ligou pedindo que viesse presidir a Sessão, e claro 
que não só pra atender o pedido, o convide do querido amigo Glalbert 
Cutrim, mas em razão de Vossa Excelência também fiz questão de es-
tar aqui, hoje, para presidir essa Sessão Solene. Receba este título não 
só como homenagem proposta pelo Deputado Glalbert Cutrim, nosso 

primeiro vice-presidente da Casa, mas foi aprovada por todos os de-
putados, e receba isso como uma manifestação de carinho do povo do 
Maranhão, que afinal de contas aqui está representada, estão represen-
tadas as mais diversas opiniões do povo do Maranhão, cada qual com 
sua origem política, ideológica, religiosa, e essa é que é a riqueza do 
parlamento, nós conseguirmos conviver de forma saudável mesmo cada 
um pensando de um jeito. E essas tantas personalidades aqui presen-
tes, hoje, nos mostram, nos dão uma demonstração de uma maturida-
de institucional muito importante, está aqui a Vossa Excelência que é 
Ministro do Poder Executivo, de um dos ministérios mais importantes 
do País, aliás eu tive a satisfação de conhecê-lo, de ser apresentado na 
posse do desembargador Gustavo, lá em Brasília, o Senador Weverton 
me apresentou a Vossa Excelência, nesta data, e é muito bom revê-lo 
aqui hoje, mas falava dessa maturidade institucional, o Senhor como 
membro do Poder Executivo está aqui hoje prestigiado por representan-
tes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Judiciário nos 
seus mais diversos níveis e isso prova, também do Poder Legislativo 
que sedia esta homenagem, então, Ministro Reinaldo, esse é realmen-
te mais uma prova da maturidade institucional e do equilíbrio que são 
tão importantes para o nosso país. Veja que o nosso estado passa por 
um momento que o Desembargador Paulo Velten está no exercício do 
governo do estado, ele preside o Tribunal de Justiça, como todos nós 
sabemos, e já me confessou que embora execute a missão com toda 
a dedicação é uma agenda bastante intensa. Mas o importante é que o 
Maranhão, ele mesmo com o governador afastado pra tratamento de 
saúde, eu me abstive de assumir em razão das sanções que a legisla-
ção eleitoral me poria, mas o Presidente do Tribunal de Justiça está 
tocando e mantendo a normalidade das ações de governo, que é muito 
importante, é essencial, para o Maranhão. Fico vendo o Desembargador 
Paulo Velten, governador em exercício nessas agendas de interior, com 
esta gravata e este terno experimentando o calor da nossa terra, e fico 
imaginado que ele gosta muito do que faz pra fazer e ainda continuar 
dando tantos sorrisos nas fotos que tenho visto. Finalizo as minhas pa-
lavras, Ministro, desejando êxito em sua missão, que Vossa Excelência 
que lidera uma instituição que tem por missão principal, obviamente, 
promover algo que é essencial pra todos nós, que é a Justiça no sentido 
mais amplo da palavra. Nesse sentido cumprimento a todos, nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão. 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE 

PARECER Nº 003 / 2022
RELATÓRIO:
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 026, de 11 de abril 

de 2022, submete à consideração da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, de acordo com o previsto na Constituição Estadual (art. 
136, §2º), o Projeto de Lei nº 184/2022, que Dispõe sobre as Diretrizes 
para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 
2023, e dá outras providências.

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), prevista no § 2º do 
art. 136, da Constituição Estadual, contempla as metas e prioridades da 
Administração Pública Estadual, incluindo as despesas de capital para 
o exercício financeiro subsequente, norteia a elaboração  da Lei Or-
çamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e 
seu conteúdo está voltado para o planejamento operacional do governo, 
devendo o seu projeto ser encaminhado ao Poder Legislativo até 15 de 
abril, para viger no exercício financeiro seguinte.

     Quanto a inciativa da propositura, é privativa do Governador 
do Estado, além disso, é também nominada por parte da doutrina de vin-
culada, isso porque o Chefe do Executivo possui a obrigação de apre-
sentar ao legislativo, e tempestivamente, isto é, dentro do prazo previsto 
constitucionalmente até oito meses e meio antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção governamental até o en-
cerramento do primeiro período da sessão legislativa (§ 9º, inciso II, do 
art. 165, da CF/88, previsto no art. 35, do ADCT).

Esclarece a Mensagem Governamental acima mencionada, que 
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o presente Projeto de Lei dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária Anual de 2023, estabelecendo metas e 
prioridades da administração pública, tendo como base a continuidade 
do nosso compromisso de manter e ampliar os importantes investimen-
tos que estão sendo realizados em nosso estado, simultaneamente ao 
responsável cumprimento das obrigações de pagamentos da dívida, do 
custeio da máquina pública, dos salários dos servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas do Estado.

Ademais, apesar do panorama das finanças públicas ter experi-
mentado um crescimento extraordinário de receitas nos últimos anos, 
derivado de efeitos conjunturais e geopolíticos, notadamente o preço 
das commodities e ampliação de repasses compensatórios, do lado da 
despesa, diante da COVID 19, houve a necessidade de ampliação dos 
investimentos na área saúde, da assistência social, além de medidas an-
ticíclicas para atenuar os impactos econômicos decorrentes da pande-
mia. 

Esse esforço se traduziu na ampliação do custeio da máquina pú-
blica e, por conseguinte, nas expectativas e na utilização de parâmetros 
conservadores para as metas fiscais face às mudanças de alíquotas de 
ICMS e IPI propostas pelo Governo Federal, bem como ao imponderá-
vel cenário externo relacionado ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O referido Projeto de Lei segue o disposto na Constituição Esta-
dual, no art. 136, §2º, que dispõe que “a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, 
a estrutura e organização dos orçamentos do Estado, as diretrizes para 
a elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações, 
as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal e encargos 
sociais, disporá sobre alterações na legislação tributária e sobre a dívida 
pública estadual”. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse contexto, representa o 
elo entre o planejamento de médio prazo, consubstanciado no PPA, e o 
planejamento de curto prazo, expresso na LOA. Sua finalidade, nos ter-
mos do texto constitucional, consiste em eleger, anualmente, as ações, 
geralmente extraídas do PPA, que serão prioritárias para execução no 
exercício subsequente.

Além das finalidades acima citadas, a LDO estabelece o montan-
te das despesas que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público. Também autoriza, explicitamente, a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como 
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações insti-
tuídas e mantidas pelo poder público.

Cabe destacar que a importância das LDO’s não se exaure nas 
funções acima enumeradas, haja vista que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – na 
Seção II do Capítulo II, confere-lhes a atribuição de constituírem ins-
trumento normativo de variada gama de temas, dentre os quais, o equi-
líbrio entre receitas e despesas, os critérios e formas de limitação de 
empenho, o estabelecimento de metas fiscais, a programação financeira 
e a destinação de recursos a entidades privadas.

Por fim, recorde-se que, na prática, as LDO’s vêm albergando um 
conjunto de regras sobre a execução orçamentária e financeira, fiscali-
zação e outras situações não atendidas pela Lei n° 4.320, de 17/03/1964, 
em face da superveniência das regras instituídas pela Constituição de 
1988, e tendo em vista a não aprovação, pelo Congresso Nacional, da 
legislação complementar prevista no § 9º do art. 165 da Carta Magna. 
A Emenda Constitucional  nº 100/2019 alterou o inciso III incluído pela 
Emenda Constitucional nº 86/2015:

Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de proce-
dimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e téc-
nicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de 
caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 
166.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Pro-
dução de efeito)

Em 2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 109 que 
tem como objetivo impor medidas de controle do crescimento das des-

pesas obrigatórias permanentes, no âmbito dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

O caráter central da emenda é a limitação do gasto com serviços 
públicos prestados à sociedade, assim como na emenda do Teto dos 
Gastos (EC-95/2016), que impede que o governo amplie o investimento 
em serviços públicos para além da inflação, por 20 anos.

No caso da EC-109/2021, é criado um critério baseado na rela-
ção entre despesas e receitas correntes1, para justificar o controle das 
despesas públicas2 nos estados, DF e municípios e, no caso da União, a 
relação entre a despesa obrigatória primária e a despesa primária total.

De maneira geral, a EC-109/2021 tem como objetivo reduzir gas-
tos públicos sociais, adotando medidas como a redução do poder de 
compra dos(as) servidores(as) a partir do congelamento de salários, a 
suspensão de concursos e a limitação de investimentos.

A limitação da realização de investimentos sociais está presente 
no novo artigo inserido na carta constitucional, o art. 167-A, que define 
que as despesas correntes não devem ser superiores a 95% das receitas 
correntes. Caso isso ocorra, o ente (Estado, DF ou Município) e seus 
poderes estarão autorizados a adotar algumas proibições.

O Presidente da República enviou ao Congresso Nacional o Pla-
no de Redução Gradual de Incentivos e Benefícios Federais de Nature-
za Tributária. O Plano foi enviado ao Congresso Nacional por meio do 
projeto de Lei 3203/2021. Atualmente o projeto está aguardando pare-
cer da Comissão de Finanças e Tributação.

O art. 165, §2º, da CF/88, foi alterado pela referida emenda e 
passou a ter o seguinte tema:

Art. 165 (...)
(...)
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretri-
zes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com tra-
jetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei or-
çamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Nesse contexto, este Parecer visa a uma avaliação do Projeto de 
Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, tomando 
como base as normas constitucionais infraconstitucionais em vigor, in-
clusive a Lei Complementar nº 101/00, e destacando as eventuais alte-
rações em relação aos exercícios anteriores.  

1. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA ESTADUAL

Compete à LDO eleger as Metas e Prioridades da Administração 
Pública para o exercício financeiro subsequente. 

 Especificamente, uma das funções mais generalistas da LDO é 
servir de indicador de quais das mais diversas ações apresentadas no 
PPA serão executadas com prioridade logo no exercício seguinte. Assim 
temos que, se, por exemplo, o governo instituir uma ação que preveja ao 
longo de quatro anos reduzir o déficit habitacional com a construção de 
10 mil moradias, na LDO de cada ano deverá indicar quantas habitações 
daquelas 10 mil programadas, serão executadas no ano seguinte.

Este Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 menciona, 
em seu Anexo III, as despesas que não serão objeto de limitação de 
empenho, nos termos do art. 9º, §2º, da LRF que constituem obrigação 
constitucional ou legal do Estado: 

1  Receitas correntes são as receitas que se esgotam dentro do 
período anual. Compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, in-
dustriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes 
de transferências correntes (da União ou dos estados). Já as despesas 
correntes são as despesas realizadas no ano, com a manutenção dos 
equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.
2  Despesa Primária ou Não Financeira: são aqueles gastos ne-
cessários para promover os serviços públicos à sociedade, desconside-
rando o pagamento de empréstimos e financiamentos. São exemplos as 
despesas com pessoal, encargos sociais, transferências para outros entes 
públicos e investimentos.
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No tocante as metas fiscais, o PLDO 2023 orienta que a elabora-
ção da Lei de Orçamento para o exercício 2023 deve ser feito no sentido 
da obtenção da meta de resultado primário estabelecida no anexo de 
metas fiscais constante de anexo deste PLDO, podendo as metas serem 
ajustadas até o montante estabelecido na revisão do programa de ajus-
te fiscal – PAF referente ao exercício 2023, firmado entre o Governo 
do Estado do Maranhão e o Ministério da Economia, ou se verifica-
das, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações 
da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos 
utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da 
execução dos orçamentos de 2022 e de modificações na legislação que 
venham a afetar esses parâmetros.

Dentre as principais metas estabelecidas na LRF, destaca-se as 
metas fiscais que estabelecem as projeções de receitas e despesas e o 
resultado primário e nominal.  

As metas fiscais previstas na LRF e estabelecidas na LDO reves-
tem-se na economia que o governo deve fazer para pagar a dívida públi-
ca evitando que ela cresça. Os governos calibram a economia prevista 
de acordo com o que desejam para a dívida.

2. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMEN-
TOS DO ESTADO

Neste capítulo, o PLDO 2023 aborda questões de ordem técnica 
instrumental prescrevendo conceitos e metodologia a ser adotada quan-
do da elaboração do projeto de lei de orçamento anual. 

Merece destaque o art. 13 do PLDO/2023, o qual manteve, 
em relação ao ano anterior, o valor da Reserva de Contingência em 
2,5%, no mínimo, da Receita Corrente Líquida do exercício ante-
rior.

Por reserva de contingência deve-se entender como dotação 
constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vincula-
ção a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de can-
celamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício.

A Reserva de Contingência, até o ano anterior, era a fonte de 
recursos para as emendas parlamentares, senão vejamos o art. 13 
do PLDO/2022:

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado à Assembleia 
Legislativa, a dotação para a Reserva de Contingência, equivalerá a, no 
mínimo, até 2,5% (dois e meio por cento) da Receita Corrente Líquida 
do exercício anterior. 

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trata o caput 
deste artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”, 
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
para abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria Intermi-
nisterial nº 163, de 4 de maio de 2001, bem como para cobertura das 
emendas parlamentares.

Ocorre que no PLDO/2023, o parágrafo único do art. 13 passou 
a ter o seguinte texto:

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trata o caput 
deste artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”, 
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
para abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria Intermi-
nisterial nº 163, de 4 de maio de 2001.

A previsão veio no art. 31 e 32, descritos abaixo:
Art. 31. As emendas ao projeto de Lei orçamentária obedece-

rão ao disposto no §2º do art. 137 e no art. 136-A da Constituição do 
Estado e as dotações orçamentárias necessárias à sua execução serão 
provenientes de anulação parcial da Reserva de Contingência, res-
salvados os recursos destinados ao atendimento dos riscos fiscais a ela 
consignados.  

Art. 32. As emendas apresentadas deverão estar compatíveis, 
em seu objeto de gasto, com a finalidade das ações a que estão re-
lacionadas.

O art. 32 determina a compatibilidade entre a emenda proposta e 
a ação a que está relacionada. Ou seja, se na LOA a ação para constru-
ção de estrada vicinal estiver na Secretaria A, o parlamentar não poderá 
mandar o recurso para a Secretaria B para esta ação. 

Cabe destacar que foi aprovada, em dezembro de 2020, a PEC nº 
006/2020 que cria as emendas parlamentares impositivas individuais no 
Estado do Maranhão, que já passou a valer na execução do Orçamento 
de 2021.

Outro destaque é o art. 14, incluído na LDO de 2016 e mantida 
nos anos seguintes, que diz:

Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elaboração e 
execução dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estru-
tura organizacional do Estado, bem como, na classificação orçamentária 
da receita e da despesa, por alterações na Legislação Federal.                                                                                                   

3. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECU-
ÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES

A LDO reserva boa parte do seu projeto para tratar das diretrizes 
para elaboração dos orçamentos do Estado, relativamente ao exercício 
de 2023 (Capítulo III).

No artigo 17 do PLDO/2023, é disposto o limite da programação 
orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Públi-
co, e da Defensoria Pública para o exercício 2023.  Dispõe o artigo que 
tais órgãos terão, como limite para outras despesas correntes em 2023, 
o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2022, 
corrigida pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE, para o período de julho de 2021 a junho de 2022. 

Destaca-se que não se incluem nesta limitação, despesas com o 
pagamento de precatórios e de capital destinadas a obras, como se veri-
fica no parágrafo único do artigo em questão:

Parágrafo único. No cálculo do limite a que se refere o caput 
deste artigo serão excluídas as dotações destinadas ao pagamento de 
precatórios e despesas de capital destinadas a obras.

Essa metodologia de apuração dos limites orçamentários dos de-
mais poderes do Estado, bem, como dos órgãos independentes, acar-
reta um engessamento da ampliação das ações e políticas públicas de-
senvolvidas por tais órgãos, uma vez que, o orçamento anual de tais 
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instituições tem como parâmetros de ajuste, a inflação e não o gasto 
efetivamente realizado no exercício anterior.

À guisa de exemplo, o orçamento total fixado para Assembleia 
Legislativa para 2018 é de R$ 383.379.000,00. Durante o exercício de 
2018 pode ser que haja alguma suplementação orçamentária em favor 
da Assembleia e o valor final executado no final do ano seja superior ao 
fixado na Lei de Orçamento. 

Contudo ao se delimitar os parâmetros para elaboração dos orça-
mentos da Assembleia para o ano seguinte, deve-se considerar o valor 
inicialmente independentemente de o valor executado ter sido muito 
superior ou de ter havido a criação de novos serviços ou instalações.

Em pesquisa ao mesmo dispositivo em outros Estados, perce-
be-se a preocupação em manter uma proporcionalidade, entre o aumen-
to das ações dos poderes, em face de novas realidades sociais, e o cres-
cimento nominal de suas dotações orçamentárias dentro do orçamento 
geral do Estado.

No Estado do Ceará, o dispositivo contido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2020 ao fixar os parâmetros dos orçamentos dos poderes 
do Estado, leva em consideração o valor efetivamente executado no 
exercício anterior e ainda a implementação de novos serviços.

Art. 22. Os Poderes Executivo, Legislativo, compreendendo o 
Tribunal de Contas do Estado e Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública terão, como limites das despesas correntes desti-
nadas ao custeio de funcionamento e de manutenção, o conjunto das 
dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2019, acrescidos dos valores 
dos créditos adicionais referentes às despesas da mesma espécie e de 
caráter continuado autorizados até 30 de julho de 2019, podendo ser 
corrigidas para preços de 2020 até o limite dos parâmetros macroeco-
nômicos projetados para 2020, conforme o anexo I – Anexo de Metas 
Fiscais desta Lei. 

§ 1º Aos limites estabelecidos no caput deste artigo poderão 
ser acrescidas as despesas de manutenção e funcionamento de novos 
serviços e instalações cuja aquisição ou implantação esteja prevista para 
os exercícios de 2019 e 2020.

3.1 Do Orçamento Participativo
 O PLDO traz a obrigatoriedade da aplicação do Orçamento 

Participativo efetivado por meio de audiências públicas no seu §2º, art. 
16, senão vejamos:

O Estado deverá incentivar a participação popular e realização de 
consultas públicas e audiências públicas, durante os processos de elabo-
ração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária de 2023, respeitadas 
as medidas sanitárias.

O Governo do Estado vem, desde 2015 aplicando o Orçamento 
Participativo da Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual. 

O Orçamento Participativo é coordenado pela Secretaria de Es-
tado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) e pela 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN). Utili-
zou-se a divisão territorial elaborada pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, e o Estado do Maranhão foi dividido em 15 territórios, 
são eles: Cocais, Cerrado Amazônico, Baixada Ocidental, Centro Ma-
ranhense, Vale do Mearim, Alto Turi Gurupi, Cerrado Sul, Médio Mea-
rim, Baixo Parnaíba, Vale do Pindaré, Sertão do Maranhão, Campos e 
Lagos, Vale do Itapecuru, Lençóis Munim, Metropolitana.

A forma de participar do OP é por meio das Escutas Territoriais, 
que são reuniões presenciais organizadas para levantar contribuições e 
propostas da população a fim de subsidiar a elaboração da LOA. Nelas 
as pessoas são consultadas acerca das principais demandas da região, 
de modo que as ações a serem desenvolvidas em cada território sejam 
deliberadas pela própria população local. 

3.2 Das Operações de Crédito Externas
 O PLDO 2023 traz limitações temporais para a contratação de 

operações de crédito externa explicitadas em seu art. 20:
As dotações relativas às operações de crédito externas somente 

poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2023 se con-
tratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 30 de 
junho de 2023. 

Aqui houve uma alteração em relação aos anos anteriores, ou 
um equívoco, explica-se:

Até 2019 (PLDO/2020), previa-se que tais operações de crédi-
to externas precisavam ser contratadas ou encaminhadas até junho do 
ano corrente – ano em que tramita o Projeto de Lei:

Art. 20. As dotações relativas às operações de crédito externas 
somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2020 
se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 28 
de junho de 2019.

3.3 Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas 
Físicas

A seção III, do Capítulo III do PLDO/2023 trata da destinação de 
recursos ao setor privado e a pessoas físicas.

Em seu art. 24, inciso I, exige que para o recebimento de sub-
venções do governo, a entidade privada sem fins lucrativos deve prestar 
atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assis-
tência social, saúde ou educação e que tenham o reconhecimento de 
Utilidade Pública Estadual ou Municipal.

Ocorre que houve inovação na legislação quanto ao tema. Com 
a Lei nº 13.019/2014 surge o Novo Marco Regulatório das Orga-
nizações da Sociedade Civil. O Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC) é uma agenda política ampla que tem o 
objetivo de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado 
às Organizações da Sociedade Civil e suas relações de parceria com o 
Estado.

De acordo com o referido normativo, não há a necessidade de 
reconhecimento de utilidade pública das entidades, senão vejamos:

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de coopera-
ção.   

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doado-
res ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, partici-
pações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 
de fundo patrimonial ou fundo de reserva;           

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de 
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou 
vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações 
de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 
de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho 
social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas 
a fins exclusivamente religiosos;             

O que existe são termos de colaboração, em termos de fomen-
to ou em acordos de cooperação entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil. O PLDO continua repetindo o que pre-
via nos anos anteriores sem atentar para o novo Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil.

3.4 Dos Créditos Adicionais
O PLDO 2023 aborda o funcionamento dos créditos adicionais. 

Quanto aos Créditos Especiais, há a necessidade de sua abertura ser fei-
ta por lei específica, como se pode verificar no art. 34, transcrito abaixo:

Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais mensa-
gem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito proposto.

Em relação ao Crédito Suplementar, afirma que a previsão para 
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a sua abertura já está inclusa na LOA. Mas, quando “tratar de anulação 
de dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a reper-
cussão decorrente da não execução da ação anulada parcial ou total” 
(art. 39, PLDO 2023).

Já a reabertura do Crédito Especial e Extraordinário deverá ser 
efetivada “mediante ato do Governador do Estado até 24 de abril de 
2023”. (Art. 40, PLDO 2023).

3.5 Inclusão de novos projetos na Lei Orçamentária
Segundo o art. 43 do PLDO 2023, poderá ser aberto crédito su-

plementar para incluir na LOA/2023 programas e ações constantes no 
PPA 2020-2023, que não foram incluídos no Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2023.

Ou seja, mesmo que um programa ou ação não conste da 
LOA, se ele constar no PPA, pode ser inserido na LOA mediante 
abertura de crédito suplementar.

3.6 Execução Provisória do Orçamento
O PLDO 2023 permite que a programação constante do Projeto 

de Orçamento de 2023 seja executada “provisoriamente”, se não houver 
sanção do governador até 31/12/2022.

O PLDO permite a execução provisória da totalidade das progra-
mações do Projeto de Lei Orçamentária de 2023, nos seguintes termos 
(art. 44 PLDO/2023):

- despesas que podem ser executadas sem observância de par-
celamento cronológico (“execução provisória integral”), como as de-
correntes de obrigações constitucionais e legais; projeto ou atividade 
financiada com doações; projeto ou atividade financiada com recursos 
de operações de crédito externa; prevenção a desastres; pagamento de 
bolsa de estudo.

- as demais despesas ficam submetidas ao limite de execução de 
1/12 avos ao mês, até que ocorra a sanção do Orçamento (“execução 
duodecimal”).

3.7 Da Limitação de Empenho
O PLDO 2023, seguindo o que prescreve a Lei de Responsabili-

dade Fiscal traz a previsão de como proceder em caso de frustração da 
receita prevista por meio da limitação dos empenhos.

Segundo o art. 9º da LRF:
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário 
ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes ne-
cessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movi-
mentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.

Seguindo o mesmo raciocínio, o PLDO prevê, em seu art. 46, 
§1º, que caso ocorra a receita não siga o planejado, “o Poder Executi-
vo comunicará aos demais Poderes, Ministério Público e à Defensoria 
Pública do Estado o montante que caberá a cada um na limitação do 
empenho e da movimentação financeira, acompanhado da memória de 
cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato”.

Serão excluídas dessa limitação as seguintes despesas:
I - Que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado 

integrantes do Anexo III desta Lei; 
II- Classificadas com o identificador de resultado primário 33; 
III- Custeadas com recursos de doações, convênios e parcerias; 
IV- Ações de combate à fome e à pobreza.

3  O identificador de resultado primário (IRP), de caráter indi-
cativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário 
previsto no art. 5º desta Lei, devendo constar no Projeto de Lei Orça-
mentária de 2023 e na respectiva Lei em todos os grupos de natureza 
de despesa, identificando, de acordo com a metodologia de cálculo das 
necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará da men-
sagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2023, nos 
termos do art. 12, inciso II, desta Lei, se a despesa é: primária discricio-
nária relativa as Metas e Prioridades constante do § 1º, art. 3º desta Lei 
(IRP 3).

4. SOBRE AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Este tópico corresponde ao Capítulo IV do Projeto da LDO e 
trata, principalmente, do atendimento ao disposto no art. 169 da CF, 
complementado pela LC nº 101/2000 (LRF), que estabelece limites 
para a Despesa com Pessoal e Encargos como um percentual da Receita 
Corrente Líquida, e impõe condições para a concessão de aumentos de 
remuneração, a criação de cargos e a contratação de pessoal, dentre 
outros atos que produzam impacto na folha de pagamento do Governo.

Sobre o art. 169, da CF/88, o seu parágrafo primeiro estabelece 
que “§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remunera-
ção, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qual-
quer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só pode-
rão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orça-
mentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista.

Desde 2011, a LDO inclui dispositivos que atendem à determina-
ção constitucional, quais sejam os artigos 48, 49 e 50. 

4.1 Parâmetro para elaboração das propostas relativo à pes-
soal e encargos

Segundo o art. 48 do PLDO, o parâmetro para elaboração das 
propostas orçamentárias para 2023 é a folha de pagamento vigente em 
maio de 2022.

Art. 48. Os poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 
do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas propostas 
orçamentárias de 2023, relativo à pessoal e encargos sociais, a despesa 
com a folha de pagamento vigente em maio de 2022, compatibilizada 
com os eventuais acréscimos legais, respeitados os limites impostos pe-
los arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

4.2 Data limite para aumento salarial
Destaca-se no PLDO/2023 o § 1º do art. 50, estabelecendo que 

qualquer alteração na estrutura de cargos do Estado, que acarrete au-
mento de despesa com pessoal no exercício 2023, somente será admi-
tida se o respectivo projeto de lei ou medida provisória cuja tramitação 
seja iniciada na Assembleia Legislativa até o dia 12 de setembro de 
2022.

 5. SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBU-
TÁRIA 

Em relação a este tópico (Capítulo V), o Projeto da LDO não 
apresentou novidades em relação ao ano anterior, limitando-se apenas 
em afirmar que o Poder Executivo enviará à Assembleia projetos de lei 
sobre matéria tributária que deva ser alterada.

6. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA 
ESTADUAL

O art. 56 procura enfatizar as regras que precisam ser obedecidas 
para se contrair recursos.

Art. 56 – As operações de crédito interno e externo reger-se-ão 
pelo que determinam a Resolução n°40, de 20 de dezembro de 2001, e a 
Resolução n° 43, de 21 de dezembro de 2001, todas do Senado Federal, 
e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar Federal n° 101, de 
04 de maio de 2000.

Este tipo de captação de recurso só é permitido para fazer jus 
às seguintes despesas:

I- Mediante operações e/ou doações, junto a instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas, organismos 
internacionais e órgãos ou entidades governamentais: 

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou enti-
dade; 

b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Gover-
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no do Estado; 

c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto; 

d) pagamento de precatórios.
II- Mediante alienação de ativos: 
a) ao atendimento de programas sociais; 
b) ao ajuste do setor público e redução do endividamento; 
c) à renegociação de passivos.

7. SOBRE AS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este tópico (Capítulo VII) inclui diversas prescrições quanto à 

elaboração e a execução do orçamento, bem como à programação finan-
ceira do Governo. Merece destaque o estabelecimento de critérios para 
a limitação de empenho, em caso de ameaça ao cumprimento da meta 
de resultado primário, como preceitua o art. 9º da LRF. O PLDO não 
elenca, de forma clara, as despesas que poderão vir a ser contingencia-
das, determinando apenas que não serão objeto de contingenciamen-
to as despesas com obrigação constitucional ou legal de execução 
(Anexo III).

8. SOBRE O ANEXO DE METAS FISCAIS
A LRF imprimiu na LDO sua preocupação com o equilíbrio das 

contas públicas, obrigando o Governo a estabelecer um compromisso 
com esta finalidade. 

Este compromisso se formaliza, em grande parte, no Anexo de 
Metas Fiscais, onde são fixadas metas relativas a receitas, despesas, re-
sultado primário e nominal, bem como ao montante da dívida pública. 
A LRF determina que o Anexo seja composto por um conjunto de de-
monstrativos, relativos às Metas fixadas, além da memória de cálculo e 
da metodologia que fundamentaram as projeções efetuadas. 

Sobre os documentos constantes no Anexo do PLDO/2023, vale 
destacar que a memória de cálculo das projeções realizadas, é pouco 
elucidativa, sem esclarecer, por exemplo, o impacto das variáveis-cha-
ves (inflação) sobre os diversos agregados de receita e despesa. 

O Resultado Primário representa a economia efetuada pelo ente 
público para pagar juros, encargos e amortização da dívida. 

Corresponde à diferença entre as receitas não financeiras e as des-
pesas não financeiras. É considerado um dos melhores indicadores da 
saúde financeira dos entes públicos. A análise do resultado primário de-
monstra, ainda, o quanto o ente público (União, Estados e Municípios) 
depende de recursos de terceiros para a cobertura das suas despesas. É 
um indicador, portanto, de “autossuficiência”. Conforme determina a 
LRF, a meta de Resultado Primário deve ser estabelecida na LDO para 
o exercício correspondente e para os dois seguintes.

O Resultado Nominal apresenta a variação da dívida fiscal líqui-
da em determinado período, ou seja, a evolução da dívida. Demonstra 
a necessidade ou não de empréstimos do setor público junto a terceiros 
para cobrir as suas despesas. Caso o resultado seja positivo, indica au-
mento do saldo da Dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, 
indica diminuição do saldo da Dívida. Nesse sentido, quanto menor 
(mais negativo) o resultado nominal, melhor do ponto de vista da si-
tuação financeira.

No ano de 2015, a meta de resultado primário do Governo do Es-
tado do Maranhão foi de R$ 0,00, isto é, o Governo não estava obriga-
do a economizar recursos para o pagamento de dívidas, principalmente 
dívidas com a União (mesmo possuindo em estoque de dívida superior 
a R$ 5 bilhões) e obteve um superávit primário de R$ 327,7 milhões, 
considerando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primá-
rio levando-se em consideração as despesas empenhadas o resultado é 
bem inverso, com um déficit primário real de R$ 231,2 milhões. Mas 
quando se analisa o Resultado Nominal, a meta prevista era negativa 
em R$ (890.989.566) e o realizado foi positivo em R$ 1.196.318.430. 
Neste caso, a dívida que foi prevista para ficar no patamar de R$ 
3.894.643.159,00, passou para R$ 6.443.795.621,00, que corresponde 
em um aumento de 65,45%.

Para 2016 foi previsto um resultado primário negativo de R$ 
361.938.277, e obteve um superávit de R$ 1.107.822.991,01 consi-
derando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primário le-

vando-se em consideração as despesas empenhadas o resultado foi um 
superávit de R$ 533.456.547,63. Com relação ao resultado nominal, 
este foi previsto em R$ 371.051.001, e foi realizado o valor negativo 
de R$ 989.506.249. Ambos os resultados são positivos para o Estado, 
pois um resultado primário positivo significa que o governo conseguiu 
economizar para pagar juros, encargos e amortização da dívida; já um 
resultado nominal negativo significa que houve uma redução do saldo 
da dívida. E de fato, houve uma redução da Dívida Consolidada Líquida 
em 2,89%, passando de uma previsão de R$5.616.572.340 para o reali-
zado de R$ 5.454.289.371,28.

Em 2017, o resultado primário estimado foi negativo em R$ 
277.089.017 e foi realizado R$ 362.074.812,03 negativo, consideran-
do-se as despesas liquidada, o que mostra uma grande diferença do 
valor previsto. Ao se apurar o resultado primário levando-se em consi-
deração as despesas empenhadas o resultado foi de R$ 968.302.328,95 
negativo, o que mostra uma grande piora na situação prevista. Com 
relação ao resultado nominal, este foi previsto em R$ 1.125.975.334, e 
foi realizado o valor positivo de R$ 33.160.295,70, o que mostra uma 
diminuição no saldo da dívida. A dívida consolidada líquida que foi 
prevista no montante de R$ 8.772.317.745, finalizou o ano com o valor 
de R$ 5.454.289.371,28.

Para 2018, o resultado primário estimado é negativo em R$ 
318.649.133, e o resultado nominal estimado é positivo em R$ 
1.157.562.959. O que demonstra que o Estado continua sem conse-
guir economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o 
pagamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, como a Re-
ceita Total passou, em 2017, de R$ 15.763.383.792 para, em 2018, 
R$ 17.356.543.862, estima-se que a Dívida Consolidada diminua R$ 
2.301.128.417.

Para 2019, o resultado primário estimado é negativo em R$ 
758.056.197, e o resultado nominal estimado é positivo em R$ 
709.160.485. O que demonstra que o Estado continua sem conseguir 
economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o pa-
gamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, apesar de a Re-
ceita Total passar, em 2018, de R$ 17.356.543.862 para, em 2019, 
R$ 18.345.082.061, estima-se que a Dívida Consolidada aumente R$ 
279.1108,29. Isso se deve, também, ao aumento significativo do valor 
deficitário do Resultado Primário, que foi estimado que passará de R$ 
318.649.133 negativo para R$ 758.056.197 negativo.

Para 2020 o resultado primário é negativo em R$ 450.718.122,00 
e o resultado nominal estimado é negativo em R$ 496.613.435. Tal re-
sultado mostra uma melhora na Dívida Consolidada Líquida, que pas-
sou de R$ 7.262.460.921 em 2019, para R$ 6.765.847.486,00 em 2020, 
com uma redução de 7,3%.

Para 2021 o resultado primário é positivo em R$ 686.324.447,00 
e o resultado nominal realizado foi positivo de R$ 155.281.456,00. Já 
a dívida consolidada líquida realizada foi de R$ 7.550.852.448,00. Re-
presentando aumento na dívida em relação a 2020.

A Tabela a seguir traz a evolução das metas previstas a valores 
correntes:

ESPE-
CIFI-

CAÇÃO

       

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Resul-
tado 
Primário

-277.089.017 -318.649.133 -758.056.197 -490.885.000 -595.198.915 -382.442.000 -147.419.787

Resul-
tado 
Nominal

1.125.975.334 1.157.562.959 709.160.485 -81.060.086 709.929.607 -707.392.000 -472.369.787

Dívida 
Conso-
lidada 
Líquida

8.772.317.745 6.983.350.092 7.262.460.921 7.073.983.301 6.730.985.371 4.507.591.784 4.154.943.492

Há previsão para a redução da dívida em 2023 em comparação 
com os anos anteriores. 

A PLDO não apresenta a Metodologia de Cálculo dos Valores 
Constantes (considerando a inflação), como determina o Manual dos 
Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

8.1 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do 
Maranhão (PAF)

O site da Secretaria de Planejamento do Estado disponibiliza ain-
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da para consulta, o PAF 2021-2023. O PAF está em sua 19ª Revisão 
(contemplando o período de 2021-2023) e é parte integrante do Contrato 
de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento 
de Dívida nº 002/98 STN/COAFI (Contrato), de 22 de janeiro de 1998, 
firmado com a União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do 
Senado Federal nº 89/98. O programa dá cumprimento ao disposto nas 
cláusulas décima quarta a décima sétima do referido Contrato.

O presente PLDO prevê possíveis ajustes na LOA 2023 para ser 
compatível com as determinações do PAF:

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentá-
ria de 2023, bem como a execução da respectiva Lei, deverá ser com-
patível com as metas fiscais para o exercício de 2023, constantes do 
Anexo I desta Lei. 

Art. 6º O resultado a que se refere o art. 5º desta Lei poderá ser 
ajustado até o montante estabelecido na revisão do Programa de Ajus-
te Fiscal – PAF, referente ao exercício 2023, firmado entre o Governo 
do Estado do Maranhão e o Ministério da Economia, ou se verifica-
das, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações 
da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos 
utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da 
execução dos orçamentos de 2022 e de modificações na legislação que 
venham a afetar esses parâmetros.

8.2 Evolução do Patrimônio Líquido
De acordo com o inciso III do § 2o do art. 4º da Lei de Responsa-

bilidade Fiscal – LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve conter, também, a 
demonstração da evolução do Patrimônio Líquido – PL dos últimos três 
exercícios anteriores ao ano de edição da respectiva Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO. 

Com base nesse preceito, e no Manual dos Demonstrativos Fis-
cais da STN, o Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido deve 
trazer em conjunto uma análise dos valores apresentados, com as causas 
das variações do PL do ente da Federação como, por exemplo, fatos 
que venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e passivas 
e outros que contribuam para o aumento ou a diminuição da situação 
líquida patrimonial.

O presente PLDO não segue os ditames apresentados, e traz ape-
nas o quadro da evolução do patrimônio líquido, sem apresentar as cau-
sas que provocaram as variações do PL.

8.3 Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a Alienação 
de Ativos

O inciso III do § 2° do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF, prevê a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos. 

O art. 44 da LRF, afirma que é vedada a aplicação de receita de 
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimô-
nio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destina-
da por lei ao Regime Geral de Previdência Social ou aos RPPS. 

A LRF estabeleceu esse artigo objetivando preservar o patrimô-
nio público, de forma a impedir que os valores provenientes da aliena-
ção de bens cubram despesas que deveriam ser suportadas por receitas 
correntes de forma a evitar que haja a dilapidação do patrimônio públi-
co. Todavia, o que se quer é impedir a alienação de bens sem contrapar-
tida de novos investimentos. 

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais, o Demons-
trativo deve conter informações sobre as receitas realizadas por meio da 
alienação de ativos (discriminando as alienações de bens móveis e imó-
veis), e as despesas executadas resultantes da aplicação dos recursos 
obtidos com a alienação de ativos, discriminando as despesas de capital 
e as despesas correntes dos regimes de previdência. 

O referido demonstrativo deve estar acompanhado de análise 
dos valores apresentados, de forma a dar maior clareza possível à vi-
sualização da situação descrita, destacando as eventuais variações atípi-
cas e tendências de queda ou crescimento dos valores de um exercício 
financeiro para outro. 

O objetivo do Demonstrativo é assegurar a transparência da 

forma como o ente utilizou os recursos obtidos com a alienação de ati-
vos, com vistas à preservação do patrimônio público.

Exemplo: Notas: a) No período compreendido entre 2009 e 2011 
foi observada uma gradual e constante redução no montante da Receita 
de Alienação de Ativos, mais notadamente, no que se refere à alienação 
de bens móveis. b) As aplicações dos recursos oriundos da alienação de 
ativos acompanharam a tendência verificada em relação aos montantes 
arrecadados.

O Demonstrativo apresentado no PLDO/2023 não trouxe uma 
análise dos valores apresentados, de forma a dar maior clareza à visua-
lização da situação descrita. 

De acordo com o demonstrativo, entre 2018 a 2020, só houve 
a alienação de bens móveis, mesmo a LOA prevendo altos valores de 
alienação de bens imóveis. Em 2021 houve alienação de bens imóveis 
no valor de R$ 106.084.801,19. Parte dessa receita foi gasta com des-
pesas correntes do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, no 
valor de R$ 105.448.469,27. 

8.4 Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do 
Regime Próprio de Servidores do Estado

O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do Re-
gime Próprio de Servidores do Estado traz uma projeção atuarial para 
os próximos 75 anos. 

Apesar da abundância de dados, a ausência de comentários eluci-
dativos impede ao analista um maior conhecimento das perspectivas da 
previdência em nosso Estado. 

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, as 
tabelas que compõem este demonstrativo visam atender ao estabelecido 
no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avalia-
ção da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores – RPPS.

O Demonstrativo conterá duas tabelas correspondentes aos de-
monstrativos publicados no RREO (Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária).

A avaliação da situação financeira terá como base os Anexos 4 
do RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicados no último 
bimestre do segundo ao quarto anos anteriores ao ano de referência da 
LDO. O referido demonstrativo, até o ano passado estava publicado no 
site da SEPLAN, no item Responsabilidade Fiscal. Neste ano o site da 
SEPLAN-MA não disponibilizou tais relatórios.

A avaliação atuarial será baseada no Anexo 10 do RREO, De-
monstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, publica-
do no RREO do último bimestre do segundo ano anterior ao ano de 
referência da LDO. Com relação a este Anexo, ele não foi inserido no 
PLDO/2023 (como ocorreu nos anos anteriores), mas se encontra publi-
cado no RREO do último bimestre do segundo ano anterior ao ano de 
referência da LDO (RREO 6º bimestre de 2021).

Segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, os de-
monstrativos deverão estar acompanhados de análise descritiva dos 
parâmetros utilizados na avaliação atuarial e de valores que pos-
suam maior relevância para o entendimento da situação financeira 
e atuarial do RPPS. Variações atípicas observadas, base de dados uti-
lizada e outros elementos considerados relevantes também deverão ser 
objetos de análise, estabelecendo-se, dessa forma, consistência entre os 
dados utilizados e os valores apresentados.

A PLDO/2023 não trouxe (assim como nos anos anteriores) a 
análise descritiva dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial, o que 
impede uma análise crítica dos demonstrativos apresentados.

O objetivo do Demonstrativo é dar transparência à situação finan-
ceira e atuarial do RPPS para uma melhor avaliação do seu impacto nas 
metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA. Mas a falta 
da referida análise descritiva dificulta o cumprimento de tal objetivo.

8.4.1 Da Segregação de Massas
A segregação de massas é uma “segunda chance” e será em médio 
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prazo inevitável para todos os regimes próprios, em virtude do histórico 
previdenciário nacional. A reforma trazida pela Emenda Constitucional 
nº 20 e pela Lei nº 9.717/98 (Lei federal que norteia os Regimes Pró-
prios de Previdência) introduziram no serviço público o conceito de 
previdência, ou seja, contribuir, aplicar, custear no futuro. São normas 
novas que surtirão o efetivo efeito nos próximos 20 anos, mas que pre-
cisam ser operacionalizadas agora.

Pois bem, a segregação de massas é a separação dos membros do 
regime próprio em dois grupos (os vinculados podem ser divididos em 
mais grupos). Esses grupos serão tratados separados no que concerne à 
gestão financeira e contábil e são divididos em dois planos: O Financei-
ro e o Previdenciário.

O primeiro grupo (Massa 1), que faz parte do Plano Financeiro é 
formado por todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas que 
estavam no regime até a publicação da lei da segregação. Esse plano 
não tem o propósito de acumulação de recursos. É tratado sob o regime 
financeiro de repartição simples, em que as contribuições previdenciá-
rias em um determinado exercício sejam suficientes para o pagamento 
dos benefícios. Grosso modo, as contribuições dos ativos pagam os be-
nefícios dos inativos. Eventual insuficiência financeira de recursos é 
responsabilidade do Tesouro. É uma massa em extinção. A insuficiência 
financeira é inevitável, pois os aposentados dessa massa aumentam e os 
ativos diminuem.

O segundo grupo (Massa 2), que faz parte do Plano Previdenciá-
rio é formado por todos os servidores ativos admitidos após a publica-
ção da lei, suas aposentadorias e pensões. É gerenciado sob a égide do 
regime financeiro de capitalização, com propósito de acumulação de 
recursos, que aplicados no mercado financeiro ao longo do tempo se-
jam suficientes para formação de reserva que garantirá a cobertura dos 
compromissos futuros dos benefícios.

As duas massas de segurados são tratadas isoladamente, contas 
bancárias separadas, contabilidade própria para cada grupo e individua-
lizadas quanto ao cadastro e escrituração, além dos recursos financeiros 
serem administrados separadamente pelo IPREV.

É VEDADA qualquer espécie de transferência de segurados, 
recursos e obrigações entre as massas, bem como a previsão ou 
destinação de recursos de um Plano para o financiamento dos benefícios 
e despesas administrativas do outro.

8.5 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
De acordo com Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª-  STN, o 

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 
visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos 
para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a fim de 
dar maior consistência aos valores apresentados. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que:
 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá es-
tar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:       

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi conside-
rada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, 
e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou cria-
ção de tributo ou contribuição.

Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de-
correr da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício só 
entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.

O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previs-
tas renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia (anis-

tia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/programas/
beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano de 
referência da LDO e para os dois exercícios seguintes, e as medidas de 
compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às renúncias 
de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor avaliação do 
seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da 
LOA considerando o montante das renúncias fiscais concedidas. 

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

TRIBUTO  MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO
Ano de 

Referência Ano + 1 Ano +2 Compensação

TOTAL

A coluna SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO identifica 
os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos com as re-
núncias de receita. E a COMPENSAÇÃO elenca as medidas a serem 
tomadas a fim de compensar a renúncia de receita prevista.

Na parte dos setores/programas/beneficiário, o Manual sugere a 
criação de notas explicativas. Por exemplo: Setor: Calçados - Conforme 
preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em seu artigo 14, os 
setores calçadista e de informática, beneficiados pelas renúncias fiscais 
demonstradas, terão como forma de compensação a elevação da alíquo-
ta do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em 2% 
para o exercício orçamentário a que se refere a LDO e, também, para os 
dois exercícios subsequentes.

O PLDO/2023 não trouxe tais notas explicativas.
A COMPENSAÇÃO prevista para todos os casos de renúncia de 

receita foram:
A Lei nº 10.329/2015 majorou a alíquota de 17% par 18%, acres-

centou produtos no FUMACOP e majorou todas as taxas e emolumen-
tos do Estado.

A Lei nº 10.542/2016 majorou alíquotas de Combustíveis, e elé-
trica e telecom. Essas medidas mais a modernização da A.T. compen-
sarão a renúncia.

A Lei nº 10.956/2018 majorou a alíquota da gasolina, cerveja e 
refrigerantes e inclui o óleo diesel e outros produtos no FUMACOP.

Lei nº 11.184/2019, que majorou multas sobre infrações tributá-
rias e criou novas penalidades para o mesmo objeto.

Lei nº 11.222/2020, que estabeleceu cobrança de percentuais so-
bre benefícios fiscais que especifica.

8.6 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Ca-
ráter Continuado

De acordo com  o Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª – STN, 
o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4°, § 2°, inciso V, 
da LRF, e será acompanhado de análise técnica demonstrando a forma 
pela qual os valores apresentados foram obtidos, embasados por dados, 
tais como indicadores de atividade econômica, atividades desenvolvi-
das pela Administração Pública, que foram direcionados e geraram os 
resultados apresentados, e outros que contribuam para dar consistência 
ao referido demonstrativo. 

O Demonstrativo informa os valores previstos de novas despesas 
obrigatórias de caráter continuado (DOCC) para o exercício a que se 
refere a LDO, deduzindo-as da margem bruta de expansão (aumento 
permanente de receita e redução permanente de despesa). O objetivo do 
Demonstrativo é dar transparência às novas DOCC previstas, se estão 
cobertas por aumento permanente de receita e redução permanente de 
despesa, para avaliação do impacto nas metas fiscais estabelecidas pelo 
ente além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante 
das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado concedidas.

O PLDO/2023 só trouxe a tabela, sem apresentar a forma pela 
qual os valores foram obtidos, não permitindo assim, uma real avalia-
ção do impacto da expansão das despesas obrigatórias. O demonstrativo 
deveria vir acompanhado por uma nota, como por exemplo:

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas Obri-
gatórias de Caráter Continuado – DOCC, é prevista a redução perma-
nente de despesas por meio da racionalização da utilização dos recursos 
humanos. O valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita 
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foi gerado a partir da elevação da alíquota do ICMS do Estado a que 
pertence o Município de Cruz Alta-AC e, também, pela instituição da 
Contribuição de Iluminação Pública, prevista no art. 149-A, da Cons-
tituição Federal.

Por fim, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2023, de um modo geral, segue os ditames cons-
titucionais e dá uma atenção especial às determinações da LRF.

Além da LRF, serviu como base da análise o Manual dos De-
monstrativos Fiscais aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, em sua 11ª edição, de 2021, elaborado pelo Tesouro Nacional, 
Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas 
de Contabilidade Aplicadas à Federação.

De acordo com o referido Manual, foram verificadas algumas 
omissões de informações no PLDO/2023 que dificultam a realização de 
uma efetiva avaliação das metas do Estado para o ano de 2023. 

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 184/2022 – LDO, com destinação constitucional es-
pecífica e conteúdo material próprio, previstos nos arts. 165, § 2º, da 
CF/88 e 136, § 2º, da CE/89, bem como boa técnica legislativa, na for-
ma do texto original.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 184/2022, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em  06  de julho de 2022.

Presidente: Deputado Professor Marco Aurélio 
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Antônio Pereira                                            
Deputado Ariston Sousa                                               
Deputada Betel Gomes                                                 

                                                                                   
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 05 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, ÀS 08:30, NA 
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE  
ADRIANO 
CIRO NETO
MÁRCIO HONAISER 
WELLINGTON DO CURSO 
                        
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 374/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 082/2022, que Estabelece que qualquer benefício fis-
cal concedido às empresas terá como requisito obrigatório o percentual 
mínimo de 3% de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar 
e financeiramente dependente.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do 

substitutivo, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 401/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 274/2022, que Proíbe a pessoa jurídica que tenha 
sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de con-
tratar com a Administração Pública Estadual e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.
PARECER Nº 418/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 281/2022, que Dispõe sobre o manuseio, a utilização, a 
queima, a soltura e a proibição de comercialização de fogos de artifício 
de estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 
sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá outras providências..

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.
PARECER Nº 404/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 215/2022, que Institui e inclui no Calendário de Eventos 
do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Mãe do Autista”.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
 
PARECER Nº 405/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 227/2022, que institui a realização, em caráter anual, 
da “Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História”, no âm-
bito da Rede Estadual de Educação.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 409/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 267/2022, que determina a implantação de sistema 
de vídeo e áudio nas viaturas automotivas e aeronaves que servem as 
forças de segurança pública e de defesa civil do Estado do Maranhão, 
bem como monitoramento e registro das ações individuais dos agentes 
de segurança pública através de câmeras corporais, na forma que 
menciona.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 412/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 496/2021, que “Dispõe sobre o afastamento das ativi-
dades em escolas públicas estaduais de profissionais que figurem como 
polo passivo de processo por pedofilia.

AUTORIA: DEPUTADO FÁBIO BRAGA
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 413/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 144/2021, que “Dispõe sobre a isenção do pagamen-
to de taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos espor-
tivos, realizados no âmbito do Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 406/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 259/2022, que Estabelece as diretrizes para a 
Institucionalização da Política de Proteção e Atendimento às Mulheres 
com Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, 
visando garantir acessibilidade a Tradutor e Intérprete em LIBRAS, 
nas Delegacias Especiais da Mulher, Hospitais e Unidades de Pronto 
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Atendimento da Rede Pública de saúde, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADA DETINHA
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do 

substitutivo, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 407/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 171/2022, que Dispõe sobre medidas de prevenção 
e combate aos maus-tratos contra animais nos condomínios localizados 
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.
PARECER Nº 414/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 267/2021, que Dispõe sobre a esterilização de cães e 
gatos em Unidades Móveis no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 425/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 069/2022, que Estabelece a prioridade de atendimento 
para mulher vítima de violência doméstica e familiar, no serviço de 
assistência psicossocial e a preferência em cirurgia plástica reparadora, 
no âmbito do Estado do Maranhão, quando o dano físico necessite de 
realização de procedimento cirúrgico estético.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
DECISÃO:REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 431/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 133/2022,  que visa proibir, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a comercialização de brinquedos e acessórios infantis, com-
posto por ácido bórico, borato de sódio, tetraborato de sódio ou borax, 
sem certificação de órgão ou entidade federal competente.

AUTORIA: DEPUTADO GLALBERT CUTRIM
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 416/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 147/2022, que Dispõe sobre o direito do portador de dis-
túrbios mentais a ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhado de cão de suporte emocional, no Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 424/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 565/2021, que Institui Ações de Enfrentamentos ao 
Feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.
  PARECER Nº 430/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 161/2022, que veda a eliminação de candidato clas-
sificado fora das vagas disponíveis no certame no âmbito do Estado 
do Maranhão, aplicando-se, inclusive, aos concursos em andamento e 
aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua 
prorrogação.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-
to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 419/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 576/2021, Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação dos Cartórios de Registro Civil ao Ministério Público, da 
realização de registro de nascimento realizado por mães e/ou pais de 
menores de 14 (quatorze) anos.”

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº435/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 252/2022, que Dispõe sobre a emissão da Carteira 
de Identificação da Pessoa com Doença Rara no âmbito do Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO pela anexação do PL nº 252/2022 ao 

PL nº 146/2022, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 402/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

LEI ORDINÁRIA Nº 237/2021, que Dispõe sobre a obrigação de 
restaurantes, lanchonetes, quiosques e demais empresas do ramo de 
entrega de alimentos para o consumo imediato, no âmbito do Estado 
do Maranhão, a usarem lacres invioláveis nas embalagens de seus 
produtos.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 441/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 290/2022, que Estabelece a realização da “Campanha 
de Prevenção à Violência Praticada contra Crianças e Adolescentes em 
Festas Populares”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 382/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 253/2022, que Institui no âmbito do Estado do 
Maranhão a “Semana Estadual de Conscientização sobre a Carga 
Tributária”.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 381/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 217/2022, que “dispõe sobre a criação do Selo de 
Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena, produzido no Estado do 
Maranhão e dá outras providências”.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 437/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2022, Concede o Título de 
Cidadã Maranhense à Senhora Paula Cristina de Assis Nascimento, 
natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 422/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA Nº 027/2022, que 
propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Maria Firmina dos Reis” à 
Senhora Ana Cristina Brandão Feitosa.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 429/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/2022, que visa conceder a Medalha 
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Kenaz Cristian 
Souza Veiga.

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 427/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2022, que Concede o Título de Cida-
dão Maranhense ao Pastor Cleber Moraes Gonçalves, natural da Cidade 
de João Neiva, Estado do Espírito Santo.

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 428/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2022, que Concede o Título de Ci-
dadão Maranhense ao Pastor Romualdo Fernandes da Silva, natural da 
Cidade de Ribeirão, Estado do Pernambuco.

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 439/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/2022, que Concede o Título de Cida-
dão Maranhense ao Senhor Gabriel Santana Furtado Soares, natural da 
Cidade de Recife, Estado do Pernambuco.

AUTORIA: DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO E CÉ-
SAR PIRES

RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 440/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2022, que Concede o Título de Cida-
dão Maranhense ao Senhor Alberto Pessoas Bastos, natural da Cidade 
do Santo Antonio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro.

AUTORIA:DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO E NETO 
EVANGELISTA 

RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 443/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA Nº 041/2022, que 
propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Sargento 
Evandro Costa Monteiro.

AUTORIA: DEPUTADO RAFAEL LEITOA 
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do 

texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 444/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA Nº 042/2022, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Tenente Coronel Francisco de Sousa Pereira.

AUTORIA: DEPUTADO RAFAEL LEITOA 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator
    
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 06 de julho de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 03/2021. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATADO(A): N7 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Fica prorrogado 
o presente contrato por 12 (doze) meses, com início em 19 de feve-
reiro de 2022 e término em 18 de fevereiro de 2023. DO VALOR: 
O valor total do Contrato é de R$ 127.600,00 (cento e vinte e sete mil 
e seiscentos reais),  sendo R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscen-
tos reais) referente a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva e R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativo à quantia estima-
da para aquisição de peças “tipo 2”. DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação 
Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza das Despesas: 33.90.39.17 –
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. Fonte de Re-
cursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro-0101000000. 
Histórico: - OBJETO: Renovação do contrato para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva de emergência para platafor-
ma e elevadores. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Despesas 
com serviços para o exercício atual (10 meses e 11 dias). DA NOTA 
DE EMPENHO: Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de 
Empenho nº 2022NE000388, datada de 17/02/2022, no valor de R$ 
23.843,37 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta três reais e trinta e sete 
centavos), à conta da Dotação Orçamentária acima especificada.  BASE 
LEGAL: art. 57, inc. “II” da Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Ad-
ministrativo nº 0102/2022-AL. ASSINATURAS:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
CONTRATADA – EMPRESA N7 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 23.681.834/0001-05.  DATA DA ASSINATURA: 
18/02/2022. São Luís – MA, 06 de julho de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – 06.07.2022

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 547/2022, de 01 de julho de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, exonerando MATEUS DOUGLAS DA SILVA 
PIRES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parla-
mentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º 
de julho do ano em curso.

Nº 548/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando SANTIAGO 
PINTO DA CRUZ, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secre-
tário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 549/2022, de 01 de julho de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, nomeando RODOLFO SANTOS DAMASCENO, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º de julho 
do ano em curso.

Nº 550/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando MARIVONE 
DA SILVA PIRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de julho do ano em curso.

Nº 555/2022, de 01 de julho de 2022, tornando sem efeito a 
nomeação de GERMANO D’ASSUNÇÃO ALAPENHA RIBEIRO,  
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística 
e Transporte, constante na Resolução Administrativa nº 412/2022, pu-
blicada no Diário da ALEMA nº 091 de 19 de maio do ano em curso.

Nº 556/2022, de 01 de julho de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
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de 13.01.2022, exonerando LENYSE DE PAULA FERREIRA 
RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 
1º de julho do ano em curso.

Nº 557/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando WHERICK 
LUAN VELOSO SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 558/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando 
ALLEANDRA JESSICA MORENO COSTA, do Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 559/2022, de 01 de julho de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, nomeando MARIA CLARA SANTOS MENEZES, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho 
do ano em curso.

Nº 560/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando ELAINE 
CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,  
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 561/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando JOCK DEAN 
LIMA DA SILVA, para o Cargo em Comissão,  Símbolo DAS-2 de As-
sessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 562/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando FRANCISCO 
DAS CHAGAS SILVA DOS SANTOS, para o  Cargo em Comissão,  
Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 563/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando DIOGO 
ARLEY DA SILVA PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 564/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando MANOELA 
FERNANDES RIBEIRO DUAILIBE, para o Cargo em Comissão,  
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 565/2022, de 05 de julho de 2022, exonerando KRISTIAN 
LUCAS DA SILVA FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 566/2022, de 05 de julho de 2022, nomeando MARIA 
MARCIA CARVALHO FERREIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 567/2022, de 06 de julho de 2022, exonerando MILTON 
AQUINO MOTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Che-
fe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 568/2022, de 05 de julho de 2022, nomeando VILMA 
REGINA LINS BACELLAR COUTO POLARY, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº   533/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que   consta do Processo nº 1466/2022-AL., 

R E S O L V E: 
COLOCAR a servidora MARIANY MELO OLIVEIRA,  

Técnica de Gestão Administrativa/Médico, matrícula nº 1627587 deste 
Poder, à  disposição para exercer cargo em comissão no Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão,  a partir de 18.05.2022, pelo período  de 
2 (dois) anos com ônus ressarcido para esta Casa Legislativa. 

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

LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de maio 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 06.07.2022

P O R T A R I A  Nº 735-A/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do 
MEMO nº 35/2022-DDR e do Processo nº 0952/2022 – AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANA SUMIKA ERICEIRA TA-
NAKA MARTINS, matrícula  nº 1635135 e MÁRCIO ROBERTO SIL-
VA PEREIRA, matrícula nº 1390814, ambos lotados na Diretoria de 
Documentação e Registro, para atuarem, respectivamente, como Fiscal 
e Fiscal Substituto do Contrato nº 30/2022, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA e a empresa KENTA 
INFORMÁTICA S/A., cujo objeto refere-se a aquisição de Licença de 
uso de software e suporte para gravação das Sessões do Plenário da 
ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa 
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedi-
mentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade 
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas reso-
luções e nos processos administrativos.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de junho de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  805/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 068/2022-DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO 
SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES 
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de Tec-
nologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e 
Fiscal Substituto do Processo nº 1677/2021 e Contrato com a Empresa 
L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI, que tem por objeto Aquisição de Ma-
teriais de Tecnologia da Informação, conforme determina o Art. 25 da 
Resolução Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de junho de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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