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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 07/07/2022 –  QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 320/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE 
AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO EN-
SINO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS A GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁ-
RIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N º 11/2022, DE AU-
TORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO (MEN-
SAGEM Nº 03/2022), QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COM-
PLEMENTAR Nº 168 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PAS-
TOR AMARILDO MARTINS DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO VETERI-
NÁRIO SEVERINO PESSOA DE LIMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR 
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” À HANDEBOLISTA SILVIA 
HELENA ARAÚJO PINHEIRO PITOMBEIRA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. ALBERTO PESSOA BASTOS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº317/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DETERMINA 
A SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES SONORAS NOS ESTABELECI-
MENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, PARA NÃO GERAR INCÔMODOS SENSORIAIS 
AOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
(TEA).

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 318/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O 
DIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À PSICOFOBIA, A SER 
CELEBRADO NO DIA 12 DE ABRIL. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 319/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INCLUI NO 
CALENDÁRIO DE COMEMORAÇÕES OFICIAIS A “SEMANA 
ESTADUAL DA LONGEVIDADE”. 

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não matéria em terceira sessão.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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.

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. 

Diretoria Geral de Mesa, 07 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 sete de julho de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florên-
cio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio 
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): An-
tônio Pereira, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, 
Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Hélio Soares, Rildo Amaral 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 os nossos trabalhos. Com a palavra, ao senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da 
Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM - (Lê texto bíblico e Ata) Ata lida, Senhor 
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com 
a palavra, a senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do Expe-
diente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA BETEL GOMES – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 49 /2022 
São Luís, 06 de julho de  2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por in-
constitucionalidade formal e contrariedade ao interesse público, o Pro-
jeto de Lei nº 535/2021, que estabelece diretrizes para a instituição da 
Campanha de Incentivo à Instalação de Painéis Fotovoltaicos no Estado 
do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-noplenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 535/2021, que estabelece diretrizes 
para a instituição da Campanha de Incentivo à Instalação de Painéis 
Fotovoltaicos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
inciso IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
n.º 535/2021.

RAZÕES DO VETO

Com o objetivo de estimular o uso da energia solar fotovoltaica 
em áreas urbanas e rurais do Estado do Maranhão a presente proposta 
estabelece as diretrizes para a instituição da Campanha de Incentivo à 
Instalação de Painéis Fotovoltaicos no Estado do Maranhão.

É da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à 
poluição em qualquer de suas formas, consoante o disposto no art. 23 
da Constituição Federal1. Ademais, o art. 24 da Carta Magna estabelece 
a competência concorrente aos Entes Federativos para legislar acerca 
da conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição2.

1  Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;
[...]

2  Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:
[...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição;
[...]

 O art. 225 da Carta Política prescreve ainda que todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Públi-
co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações, cabendo ao Poder Público assegurar a efetivação 
desse direito.

 Sobre a matéria, anteriormente, foi sancionado com veto parcial 
o Projeto de Lei n.º 142/2017, que deu origem à Lei n.º 10.762, de 29 
de dezembro de 2017, que institui a Política Estadual de Incentivo à 
Geração e ao uso da Energia Solar - Pró-Solar, e dá outras providências.

A Pró-Solar visa aumentar o uso da energia solar na matriz ener-
gética do Estado, estimulando a implantação de sistemas de energia 
solar e os investimentos nessa área, englobando o desenvolvimento 
tecnológico e a geração, fotovoltaica e fototérmica, para comerciali-
zação e autoconsumo nas áreas urbanas e rurais, pela iniciativa pú-
blica e privada, incentivar a geração e o uso da energia fotovoltaica 
em áreas distantes da rede de distribuição de energia elétrica, trans-
formar o Estado do Maranhão em um referencial nacional de geração 
e consumo de energia solar, reduzir a demanda de energia elétrica em 
horários de pico de consumo e incentivar a implantação de indústrias 
de equipamentos, materiais e componentes utilizados em sistemas 
de energia solar, propiciando a geração de emprego e renda.

Ocorre que, a lei já em vigor e o Projeto de Lei n.º 535/2021 em 
comento guardam grande semelhança, vejamos:

Art. 2º São diretrizes da Campanha a que se refere o artigo 1º:
I - promoção de ações educativas de conscientização sobre a 

importância da energia solar fotovoltaica para o meio ambiente e 
para o desenvolvimento sustentável;

II - disponibilização de informações sobre os benefícios do uso 
da energia solar fotovoltaica em residências, comércios, indústrias 
e propriedades rurais;

III - oferecimento de orientação e assistência técnica para a ins-
talação de painéis fotovoltaicos.

LEI Nº 10.762, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Art. 2º A Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da 
Energia Solar - Pró-Solar tem por objetivos:

[...]
VII - fomentar: 
a) Programas de capacitação e formação de recursos para atuar 

em todas as etapas da cadeia produtiva da energia solar; 
b) Estudos sobre a aplicação e ampliação do uso da energia elé-

trica a partir da energia solar; 
c) Campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia 

solar;
[...]
Art. 3º São instrumentos da Pró-Solar: 
I - o incentivo fiscal e de crédito; 
II - o fomento à pesquisa e tecnológica;
III - a assistência técnica de sistemas para uso e consumo de ener-

gia.
Cumpre salientar ainda, a sanção da Lei n.º 11.529, de 23 de 

agosto de 2021, que dispõe sobre financiamento e aquisição facilitada 
do sistema de energia solar fotovoltaica por servidores públicos efetivos 
ativos e inativos, militares e pensionistas do Estado do Maranhão, com 
pagamento de parcelas mensais por meio de consignação em folha e dá 
outras providências.

Portanto, é contrário ao interesse público a instituição de duas 
leis que versam sobre assuntos idênticos e que possam embaraçar o 
ordenamento jurídico do Estado do Maranhão, causando ambiguidade e 
confusão em sua população.

Ademais ‘as funções estatais devem ser divididas e atribuídas a 
órgãos diversos (...)’ e a ‘especialização funcional inclui a titularida-
de, por cada Poder, de determinadas competências privativas’3. Nesse 

3  BARROSO, Luís Roberto, em Curso de Direito Constitu-
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sentido o Projeto de Lei n.º 535/2021 incorre em vício de inconstitu-
cionalidade formal, ao atribuir competências à Administração Pública 
Estadual, in casu, o Poder Executivo, em seu art. 3º, em projeto de lei 
de iniciativa do Poder Legislativo.

É que, nos termos dos incisos III e V do art. 43 da Constituição 
Estadual, são de competência privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo as leis que disponham acerca da organização administrativa e das 
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e ou-
tros órgãos da administração pública estadual.

Desta forma, por contrariar o interesse público e ainda tendo em 
vista o Princípio da Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Esta-
dual e art. 2º, Constituição da República), oponho veto total ao Projeto 
de Lei n.º 535/2021.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar totalmente o Projeto de Lei n.º 535/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS 06 DE JULHO DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

cional Contemporâneo, os Conceitos Fundamentais e a Construção do 
Novo Modelo, Editora Saraiva, 1ª Edição, 2009, pg. 174.
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PROJETO DE LEI Nº 321 / 2022
                      

Eleva a “Dança Portuguesa” à con-
dição de Patrimônio Cultural de Natureza 
Imaterial e Cultural do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.

 
Art. 1º – Fica elevada à condição de Patrimônio Cultural de Na-

tureza Imaterial e Cultural do Estado do Maranhão a “Dança Portugue-
sa”.

Art. 2º – Ao Poder Público compete promover e executar as me-
didas e ações necessárias ao cumprimento desta Lei, na forma do que 
dispõe o art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão. 

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2022. – DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
  O presente projeto tem o condão de tornar patrimônio cultural 

de natureza imaterial essa rica herança lusitana chamada “Dança Portu-
guesa”. A dança é, na verdade, uma antiga forma de fazer arte. Essa arte 
expressada através da “Dança Portuguesa”, no Maranhão, ganhou um 
forte envolvimento nas comunidades, tanto é que, faz parte de uma das 
atrações durante a realização dos Festejos Juninos. As apresentações 
são enumeras nos mais diversos arraiais espalhados pelos bairros das 
cidades, ruas, pátios de igreja e demais pontos espalhados na grande 
Ilha de São Luís e em todas as demais regiões, inclusive na Baixada 
Maranhense.

A cultura do Maranhão é rica e encantadora. Durante o período 

junino as manifestações populares engrandecem e enobrecem o folclore 
maranhense, entre essas manifestações populares está a “Dança Portu-
guesa”, com toda a sua beleza, com todo o seu bailado.

Historiadores retratam que a “Dança Portuguesa” foi inserida nas 
festividades juninas há pelo menos cinco décadas. A dança chama a 
atenção pela exuberância da indumentária dos pares que se deleitam a 
dançar músicas lusitanas em um espetáculo de brilho, cores e bailado.

A “Dança Portuguesa” é muito importante para o folclore e para 
a cultura do Maranhão, especialmente durante a realização de uma das 
maiores manifestações populares da nossa terra, da nossa gente, os 
festejos juninos. 

Portanto, peço aos nobres pares apoio ao Projeto de Lei, de nossa 
autoria, durante a tramitação regimental, e, que, ele mereça por parte de 
Vossas Excelências uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2022. – DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 322 / 2022
 

Institui a Campanha “Com o Cora-
ção de Mulher”, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

Art. 1.º Fica instituída a Campanha “Com o Coração de Mulher” 
cuja finalidade é orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e 
prevenção de doenças cardiovasculares, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão. 

Parágrafo único – A Campanha tratada no “caput” do artigo 
primeiro desta Lei, será realizada anualmente, no mês de maio, coinci-
dindo com o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovas-
culares na Mulher, celebrado em 14 de maio.

Art. 2.º A Campanha “Com o Coração de Mulher” tem 
por propósito reunir entidades médicas, universidades, escolas, 
organizações não governamentais, entidades da sociedade civil 
organizada, grupos da área médica, grupos de mulheres voluntárias, 
com o intuito de promover ações para prevenir e/ou que permitam 
diagnosticar doenças cardiovasculares, a exemplo:

I – organizar palestras;
II – organizar seminários;
III – educação alimentar e nutricional;
IV – exames de prevenção e controle da hipertensão arterial;
V – verificação de pressão arterial; 
VI – orientações sobre redução do nível de colesterol;
VII – reduzir o peso;
VIII – incentivar hábitos saudáveis como medida de prevenção;
IX – como minimizar o impacto das doenças cardiovasculares na 

vida das mulheres e de seus familiares.
Art. 3.º A Campanha “Com o Coração de Mulher” passa a inte-

grar o calendário de eventos na área de saúde pública no Estado, através 
da Secretaria de Estado da Saúde.  

Art. 4.º Ao Poder Público compete firmar parcerias com insti-
tuições não governamentais e a iniciativa privada, com a finalidade de 
fortalecer as ações tratadas nesta Lei.

Art. 5.º As eventuais despesas decorrentes à execução da presen-
te Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignadas 
no orçamento anual, suplementadas se necessária.

Art. 6.º Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabe-
lecer regulamentação própria às mediadas necessárias ao cumprimento 
da presente Lei. 

Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2022. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem o condão de instituir uma política de pre-
venção de doenças cardiovasculares em mulheres, considerando que 
entre as doenças crônicas não transmissíveis, as do aparelho circula-
tório ainda se constitui a principal causa de morte no mundo. O Brasil 
apresenta uma das mais altas taxas de mortalidade da América do Sul.   

As doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassam as esta-
tísticas de câncer de mama e de útero. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde – OMS, as doenças cardiovasculares respondem por um terço 
das mortes de mulheres no mundo, com 8,5 milhões de óbitos/ano, ou 
seja, mais de 23 mil mulheres/dia. Muito embora esse tipo de doença 
acometa homens e mulheres em todas as suas faixas etárias, ela repre-
senta mais que o dobro das mortes por todas as neoplasias associadas. 
As mulheres têm aumento de prevalência de morte após a menopausa, 
o que agrava as perspectivas em um futuro bem próximo pelo envelhe-
cimento e adoecimento da população feminina no Brasil  

Atualmente as doenças isquêmicas do coração são responsáveis 
pela maioria das mortes em todas as unidades da federação, seguida 
pelas doenças cerebrovascular. Um aspecto particular é o da desigual-
dade de acometimento entre as regiões, tanto no acesso ao diagnóstico 
como ao tratamento, de acordo com as particularidades determinadas 
pelos indicadores sociais e econômicos, nas macrorregiões, estados e 
cidades de diferentes portes no Brasil. Cerca de metade da mortalida-
de por doenças cardiovasculares antes dos 65 anos pode ser atribuída 
à pobreza. A alimentação inadequada, baixa atividade física, consumo 
de álcool e tabagismo são outros importantes fatores de risco para as 
doenças cardiovasculares (DVC) em mulheres, e mais prevalentes nas 
classes sociais menos favorecidas da população, incluído as crianças e 
adolescentes brasileiros. Assim, os programas de prevenção primária e 
secundária, bem como o maior acesso ao diagnóstico, nessa camada da 
população poderão ter impacto ainda maior na morbimortalidade por 
DCV. Na maioria das vezes, as doenças cardiovasculares podem ser 
prevenidas por ações de saúde pública que envolvem o controle de fato-
res de risco, assim como pelo manejo clínico otimizado dos pacientes. 
A redução das doenças cardiovasculares em mulheres no Brasil, e no 
mundo, é uma tarefa complexa, que depende de inúmeros agentes e de 
um esforço continuado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 
que reúne a maioria dos cardiologistas brasileiros, incluindo em seus 
quadros um terço de cardiologistas mulheres, tem desenvolvido ações 
continuadas para a diminuição da morbimortalidade por doenças car-
diovasculares. 

As DCV constituem um importante problema de saúde pública, 
principalmente por serem a maior causa de morbimortalidade, tanto em 
países em desenvolvimento quanto desenvolvidos, acarretando consi-
deráveis custos sociais e econômicos. No Maranhão foi observado que 
persistem elevados índices de mortalidade por DCV.  Tal evidência re-
vela

a necessidade de ações estratégicas capazes de intervir nos fato-
res de risco que estão relacionados ao desenvolvimento dessas doenças 
crônicas e seus agravos. Para que ocorra diminuição dessa taxa de mor-
talidade é necessário melhoria nas práticas preventivas, as quais devem 
dar mais atenção aos indivíduos com os fatores de riscos apresentados, 
identificando-os precocemente. Em especial, deve-se ressaltar a im-
portância da atenção à população em envelhecimento, que apresentou 
tendência crescente na mortalidade por DCV.

Sendo assim, o conhecimento do perfil e epidemiológico dos óbi-
tos causados por DCV Maranhão é de alta magnitude, principalmente, 
para subsidiar o planejamento das ações preventivas primárias e dessa 
forma diminuir a frequência da doença, assim como, as complicações 
que pode se ocasionar. 

Portanto, espera a autora, durante a tramitação regimental, total 
apoio dos nobres pares ao Projeto de Lei, e, que ele receba, por parte de 
Vossas Excelências, uma acolhida e posterior aprovação. 

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2022. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 323 / 2022   

Considera de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Maranhãozinho - APAE, no 
Município de Maranhãozinho - MA.

Art. 1°. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Maranhãozinho – APAE, com Sede 
e Foro no Município de Maranhãozinho – MA.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de 
julho de 2022. - DEP. DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

MOÇÃO Nº 017/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Legisla-
tiva, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja encami-
nhada Moção de Aplausos ao Município de Carolina - MA, e extensivo 
aos Carolinenses, pela comemoração do seu aniversário de 163 (cento e 
sessenta e três) anos de emancipação política.

A cidade de Carolina, no Maranhão, fundada em 08 de julho de 
1859, é chamada carinhosamente de Paraíso das Águas porque já foram 
encontradas 89 cachoeiras e mais de 400 nascentes eu seu território, ao 
logo dos anos vem crescendo economicamente,  e consolidou-se como 
destino para o turismo de negócios, de eventos, de lazer e ecoturismo 
da região sul maranhense. 

Carolina é o principal e mais próximo ponto de apoio da região 
turística estadual classificada como “Polo das Águas e o Parque Nacio-
nal da Chapada das Mesas”, portanto, em reconhecimento à população 
Carolinense, é com muita honra que presto esta homenagem pelo ani-
versário de 163 anos do município de CAROLINA-MA, desejando a 
toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Bequimão, São 
Luís – MA, em 06 de julho de 2022. - MÁRCIO HONAISER - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 190 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja agendada para o dia 04 de agosto de 2022, com início às 11 ho-
ras, A SESSÃO SOLENE QUE CONCEDERÁ O TÍTULO DE CI-
DADÃO MARANHENSE A LAHÉSIO RODRIGUES BONFIM.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de julho de 2022. – 
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 191 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, 
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja 
discutido e votado em regime de urgência, na ordem do dia da sessão 
seguinte, Projetos de Lei de minha autoria, como segue: 

Projeto de Lei nº 080/2022 – Que Institui a “Campanha Com 
a Força do Coração Lilás”, em Unidades de Ensino da Rede Pública e 
Privada.
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Parecer Favorável da CCJ nº 228/2022
Projeto de Lei nº 259/2022 – Que Estabelece as Diretrizes para a 

Institucionalização da Política de Proteção e Atendimento as Mulheres 
com Deficiência Auditiva, Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.

Parecer Favorável da CCJ nº 406/2022
 
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de 
julho de 2022. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº 4895 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelen-
tíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício Ban-
deira, solicitando a pavimentação asfáltica da Estrada do Jacú entre 
o conjunto Bacelar no bairro Gapara ao Jacú no bairro Maracanã, 
no município de São Luís/MA, a estrada se encontra em péssimo esta-
do e ainda é de piçarra, devido ao período chuvoso a situação da estrada 
fica precária, necessitando de intervenção urgente.

A estrada do Jacú tem cerca de 1,5km, serão beneficiadas cerca 
de 20 mil pessoas em mais de 8 bairros, como: Morada Do Sol, Vila 
Maranhão, Conjunto Bacelar, Gapara, Argola E Tambor, Cidade Nova, 
Vila Sapinho, Vila Embratel e ainda incluindo residenciais do Minha 
Casa Minha Vida.

Dada a importância dessa intervenção no processo de urbaniza-
ção da cidade, a comunidade espera que a presente propositura seja 
aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Excelência, o secretário 
Estadual de Infraestrutura.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel 
Beckman” em 26 de junho de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4896 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, CARLOS 
BRANDÃO e ao SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MARANHÃO, 
MARCELLUS RIBEIRO ALVES, solicitando que adote as medidas 
necessárias para REDUÇÃO DA ALÍQUOTA do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidentes 
sobre os COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL) e 
ENERGIA ELÉTRICA nos moldes da Lei Complementar 194/2022.

O principal objetivo da medida é provocar a redução no valor dos 
combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor com gasolina, 
que supera os R$ 7 o litro no país, e com o diesel, beneficiando também 
caminhoneiros e transportadores.

Plenário Nagib Haickel, 01 de julho de 2022. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-

PUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.
 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do ora-
dor) - Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, iniciando, 
também, parabenizando o Presidente, hoje, por mais um dia importante 
e desejando vida longa. Senhores deputados, uso o Pequeno Expediente 
dessa quinta-feira para trazer uma notícia que foi recebida ontem por 
nós. Uma notícia que, inicialmente, eu não estava acreditando. Depu-
tado César Pires, em 2013, a Câmara municipal de Ribamar aprovou a 
doação de um terreno para o Estado para construir o Centro de Hemo-
diálise. Foi iniciada essa obra, mas essa obra não foi concluída. Mas, 
depois, a própria população, Deputado Ricardo Rios, em reunião com 
a Secretaria de Saúde, definiu que, naquele local, em vez do Centro 
de Hemodiálise, seria mais importante uma Policlínica pelo fato de a 
cidade de São José Ribamar ter uma demanda muito grande na área da 
saúde e no município, infelizmente, há um déficit muito grande quando 
você fala no atendimento à saúde da população de São José de Ribamar. 
População esta que parte dela, 70%, corre para São Luís, corre para às 
Upas, para o Hospital da Ilha, para o Carlos Macieira, pedindo socorro, 
porque, infelizmente, São José de Ribamar não tem como atender a 
sua população. E também se você quiser saber como funciona, é muito 
fácil. É só ir ao hospital em São José de Ribamar que você verá a de-
manda muito grande, filas, as pessoas na espera e sem nenhuma condi-
ção de atendimento. Pois bem, falo isso para dizer que, ontem, nós nos 
deparamos com a notícia de que a policlínica neste terreno foi doado 
para o Estado, que foi feita a licitação para a construção da policlínica 
e que hoje iria iniciar a obra, mas essa obra foi ontem impedida pela 
Prefeitura de Ribamar. Falaram-me que foi até o próprio prefeito que foi 
buscar a chave na mão do vigia. Não acredito! Foi alguém da prefeitura 
que disse que a prefeitura não precisava de uma policlínica, iria fazer 
outra obra naquele local, mesmo que seja outra obra importante, mas 
São José de Ribamar tem muito lugar para se fazerem obras. A obra 
da policlínica está licitada, a empresa já inicia hoje, e a prefeitura diz 
que o povo de Ribamar não precisa de uma policlínica. Como é que 
não precisa se esse povo recorre para São Luís, para as UPAs, para os 
hospitais São Luís porque Ribamar não tem a saúde?! Eu tenho abso-
luta certeza de que ali foi um momento de lucidez por parte do gestor, 
mas eu peço, neste momento, que o gestor, de forma lúcida, reveja esse 
caso. A policlínica é importante, num bairro importante, no bairro do 
Jota Câmera, um bairro povoado. O povo do Jota Câmara, o povo de 
São José Ribamar pede e pediu para o governo do Estado a construção 
da policlínica que está sendo impedida de ser construída pela própria 
prefeitura. Ora, em São José de Ribamar, se as principais demandas 
são saúde, infraestrutura e segurança, se a principal demanda é saúde, 
a cidade precisa de uma policlínica que leve saúde àquele povo, onde 
o povo procure uma unidade de saúde e tenha. Como é que o prefeito 
da cidade impede o Estado de construir uma unidade de saúde? Se hoje 
o problema da cidade também, segundo o ponto, é infraestrutura, parte 
das obras que estão hoje em Ribamar é o governo do Estado que está 
fazendo na área da infraestrutura. Você vai ao Jardim Tropical, vai ali ao 
Parque Vitória no Jardim Turu, e aí você vê o que o governo do Estado 
está fazendo. Se hoje Ribamar é uma das cidades mais violentas do 
país, é porque esse jovem que está lá não tem uma política voltada para 
a valorização e para a oportunidade desses jovens. Qual é o programa 
que a prefeitura tem para esse jovem em Ribamar? O que o governo 
está fazendo para construir algo para dar condições de saúde para esse 
povo? E o Estado quer fazer, mas a prefeitura impede. Quero deixar 
muito bem claro. É importante, neste momento, que o prefeito reveja 
essa situação, porque lá o governo do Estado não está fazendo obra para 
o prefeito, está fazendo para a população. Quem precisa é a população. 
Já que a Prefeitura não faz, o Governo do Estado vai fazer. Portanto, eu 
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falo mais uma vez: Senhor Prefeito, eu tenho certeza absoluta que todo 
ser humano tem momento que tem uma lucidez na sua vida de um ato, 
mas eu peço a você que reveja esse momento de lucidez e que autorize, 
porque o terreno foi doado para o Estado. Tem documento. O Estado 
não chegou querendo fazer. O terreno foi doado pelo município para o 
Estado. Eu concluo dizendo: Governo não está fazendo Policlínica para 
Prefeito; está fazendo para população. Eu tenho certeza absoluta que 
essa Policlínica a população vai cobrar de você essa autorização.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Deputado Wellington do Curso. Em seguida, o Deputado Roberto. 
Deputado Ricardo.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS (Questão de Ordem) 
- Antes que alguém solicite, eu quero que, assim que possível, como 
hoje é seu aniversário, para que interrompa a sessão, Deputado Marco. 
Interrompo a sessão para todos nós, todos os deputados, darmos os pa-
rabéns a Vossa Excelência. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Obrigado, Deputado Ricardo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senho-
ras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos acom-
panham por meio da TV Assembleia, quero cumprimentar a galeria, a 
imprensa, cumprimentar os novos jornalistas que estão hoje na galeria 
de imprensa, meu amigo Christopher, Gilberto Leda, Sidney, todos que 
estão hoje na galeria de imprensa, muito obrigado por acompanharem 
os nossos trabalhos e difundirem os nossos trabalhos na Assemble Le-
gislativa. Senhor Presidente, hoje é um dia muito especial para o pro-
fessor e Deputado Wellington do Curso, porque mostra que o Deputado 
Wellington sempre teve razão. O Deputado Wellington sempre teve ra-
zão! O único deputado estadual que brigou, que lutou para baixar o pre-
ço do combustível no Estado do Maranhão. Prova disso é que nós en-
tramos na justiça para mostrar que a gasolina é um item essencial. Hoje, 
no Estado do Maranhão, é cobrado 28,5% com mais 2% do Fumacop, 
o que dá 30,5%. Hoje o Estado do Maranhão tem a segunda maior alí-
quota do País, perdendo só para o Piauí com 31%. Nós temos 30,5%, 
sendo 28,5% de alíquota do ICMS, mais 2% de Fumacop, do Fundo de 
Combate à Pobreza. Mas vejam, o Deputado Wellington teve que entrar 
na justiça para solicitar ao governo do Estado que baixasse o preço dos 
combustíveis. Como? Baixando a alíquota do ICMS. Nós estamos nes-
sa luta há bastante tempo. Prova disso que eu vou chamar a atenção um 
pouquinho antes, vou trazer à memória um pouco antes da nossa luta. 
O único deputado hoje, nesta legislatura, que votou três vezes contra o 
aumento de impostos. O Governador Flávio Dino, Ex-governador Flá-
vio Dino mandou para esta Casa para aumentar os impostos, e votamos 
contra. Pela segunda vez, mandou para a Assembleia, e votamos contra. 
Na terceira vez, mandou para a Assembleia, e votamos contra. Deputa-
do que tem coerência, deputado que defende a população, que defende 
o povo, que defende o motorista, que defende o consumidor e defende o 
consumidor de verdade. Nós votamos três vezes contra o aumento dos 
impostos e nós, nos últimos anos, armamos a nossa trincheira em de-
fesa dos maranhenses. Armamos a trincheira! Nós fomos para as ruas, 
fizemos mais de dez vídeos nos postos de gasolina. Duas situações que 
a população precisa compreender: que é o aumento dos impostos, que 
é a alíquota do ICMS, que é a segunda maior do país, e o preço médio 
ponderado. Aqui, nesta Casa, nas nossas ações, nós batemos de frente 
com o Governo nessas duas situações para baixar a alíquota do ICMS 
para baixar o preço dos combustíveis e também para reduzir o preço 
médio ponderado. O que o Governo falou na época? Que não podia. De-
pendia da MP, dependia do Confaz, dependia de outros órgãos federais. 
Mentira. Nós provamos que foi mentira. Agora nós estamos colhendo 
os frutos do que nós plantamos aqui na Assembleia. Nós sempre tive-
mos razão. Solicitamos para congelar o preço médio ponderado. Foi 
congelado por mais de seis meses. Pedimos para baixar o preço médio 
ponderado, e agora baixaram. E agora o Governo do Estado, ontem, 
anunciou, que está mandando para a Assembleia Legislativa o Projeto 
de Lei para reduzir o ICMS para 18%. Luta do Professor Deputado 

Wellington do Curso, luta da população. Quem ganha com isso é a po-
pulação, mas hoje nós estamos muito felizes com essa tratativa de o Go-
verno mandar para a Assembleia. É importante que a população com-
preenda que é uma lei federal. Baixamos os impostos. É uma lei federal 
baixando os impostos para 17%, 18%. Alguns Estados editaram uma 
medida provisória, só que com um detalhe: a medida provisória pode 
ser revogada a qualquer instante logo após a eleição. Com o projeto de 
lei que será encaminhado à Assembleia, nós vamos votar a redução dos 
impostos de 28,05% para 18%. E aí o Governo não vai aumentar a qual-
quer hora. Para aumentar, o Governo vai ter que encaminhar novamente 
um outro projeto de lei para que possa aumentar os impostos. A nossa 
luta, na manhã de hoje, é de gratidão. Hoje o nosso pronunciamento é 
de gratidão a Deus e à população do Maranhão em confiar nos nossos 
trabalhos. O único deputado que lutou contra a apreensão de carros e 
motos no Estado do Maranhão. Mais de cinquenta mil carros e motos 
apreendidos. Mais de quinze mil carros e motos foram leiloados. E só 
pararam com as apreensões e com os leilões depois da nossa denúncia, 
da nossa luta. E agora a redução dos impostos da gasolina. Mas que-
remos também que esses impostos atinjam a energia elétrica, o gás de 
cozinha e a comunicação. Estamos solicitando ao Governo do Estado 
que encaminhe, em caráter de urgência. E na hora em que chegar já 
vamos protocolar um requerimento, para que seja aprovado na CCJ o 
mais rápido possível. Deputado Ariston, já vamos solicitar, inclusive, 
na CCJ, uma reunião extraordinária o mais rápido possível. Chegou a 
mensagem, a gente já marca a reunião extraordinária para que possa ser 
votado o mais rápido possível e, no mais tardar, terça-feira, estaremos 
colhendo os frutos da diminuição dos impostos no Estado Maranhão. 
Professor e Deputado Wellington do curso só tem, senhoras e senhores, 
uma razão de estar aqui. Eu só tenho uma razão de estar aqui: defender 
a população do Estado do Maranhão. Temos sofrido, temos apanhado, 
temos sido perseguidos, mas continuamos altivos... 

O SENH0R PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peco que liberem o microfone para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Todos 
os dias, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me deu de represen-
tar o povo do Maranhão. Um homem simples, um homem que não tem 
sangue na política, um homem que não tem sobrenome na polícia e que 
entrou pela porta da frente na Assembleia Legislativa do Maranhão e 
que não traiu a população, que não traiu os professores, não traiu os po-
liciais, que não traiu os servidores públicos, que não traiu a população 
do Estado do Maranhão. Todos os dias, eu acordo muito cedo, durmo 
muito tarde, mas todos os dias eu acredito e luto por um Maranhão 
melhor. Deputado Welington do Curso só tem uma razão de estar aqui: 
defender a população do Estado do Maranhão. E eu tenho gratidão ao 
povo do Maranhão pelo reconhecimento do nosso trabalho e por confiar 
no nosso trabalho. População do Estado do Maranhão, muito obrigado 
pelo reconhecimento e pela confiança. Meu querido Deus, meu amado 
Deus, muito obrigado pela oportunidade de representar o povo do Ma-
ranhão na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu sou um 
homem feliz, um homem muito feliz, pois, todos os dias, a minha ale-
gria está estampada no meu rosto, no meu coração. Eu sou um homem 
grato a Deus e à população do Estado do Maranhão. Muito obrigado, 
meu Deus. Muito obrigado, população do Estado do Maranhão. Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Welington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Con-
ceda-me só mais um minuto, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Neste 
momento, eu queria dirigir a palavra a V. Ex.ª. A população do Mara-
nhão pode imaginar o quão é difícil é para um deputado que não tem 
sangue na política, que não tem sobrenome na política fazer os enfren-
tamentos que nós fizemos lá no porto, lá no Cajueiro, todas as denúncias 
que já fizemos aqui, nesta Casa, e as ameaças que já sofremos. Aqui na 
Assembleia Legislativa, hoje, o meu Presidente aniversaria, mas quem 
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ganha presente somos nós. E quem fala isso é um deputado que tem 
gratidão no coração. Gratidão no coração! Em todos os lugares que eu 
vou, eu digo isso. Poucos homens públicos honram com a sua palavra. 
Presidente Othelino, não estou falando isso porque tive algum benefí-
cio na Assembleia ou com V. Ex.ª, mas porque, de forma republicana, 
de forma pública, sempre me deu as condições para trabalhar na As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu tenho orgulho de ser 
deputado, eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, mas 
eu tenho, na Assembleia Legislativa, um presidente que me dá todas as 
condições para realizar o meu trabalho ao lado de homens dignos, de 
homens sérios, de homens honrados, a exemplo do meu amigo, Depu-
tado César Pires, por quem eu tenho muito carinho, apreço e respeito, é 
um dos poucos gabinetes que eu percorro, nesta Casa, dado o respeito 
que eu tenho por V. Ex.ª E oro a Deus que V. Ex.ª possa renovar o seu 
mandato, um homem sério, um homem digno que tem o respeito e o ca-
rinho do Deputado Wellington do Curso. Quem me conhece sabe disso, 
não sou de picuinha, não sou de frescura, não sou de fofoca, não sou de 
disse me disse, não percorro gabinete de ninguém para prejudicar quem 
quer que seja. Tenho respeito a todos na atual legislatura comigo, mas 
a manhã de hoje é a manhã de aniversário do meu Presidente Othelino. 
Que Deus possa estender as suas mãos poderosas sobre a sua vida e 
possa conceder tudo o que deseja o seu coração. Que o senhor seja 
próspero e abençoado como sempre foi na sua vida familiar, na sua vida 
profissional, no seu mandato. Muito obrigado, Presidente. Mais uma 
vez, o senhor aniversaria e quem ganho o presente somos nós. Quem 
fala isso é um deputado estadual que tem gratidão no coração e tem re-
conhecimento pelo que o senhor faz por nós, deputados, ao permitir que 
eu possa exercer o meu papel parlamentar na Assembleia Legislativa de 
Estado do Maranhão. Faço saber a todos, no estado do Maranhão, que 
eu tenho um presidente que nos dá todas as condições para realizar os 
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Que Deus o abençoe abundantemente, meu Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington, muito obrigado pelas palavras carinhosas e 
benevolentes de sempre. Deputado Roberto Costa, V. Ex.ª tem cinco 
minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, eu, primeiramente, 
quero parabenizar o nosso Presidente, que está aniversariando hoje. Ele 
sabe do carinho que nós temos por ele e desejamos muita saúde, muito 
sucesso e que Deus possa continuar protegendo todos os seus projetos. 
Mas, Senhor Presidente, eu venho hoje, aqui, nessa tribuna, enaltecer 
uma figura que nós precisamos fazer, neste momento, aqui, nesta Casa. 
Se discutiu muito no Maranhão essa questão, Deputado Jota Pinto, so-
bre a redução de impostos. Claro que nós vivemos num país que vive 
dentro de uma crise econômica, onde os estados e municípios, todos 
tiveram perdas grandiosas, principalmente, em função dessa pandemia, 
mas aconteceu uma coisa que foi muito grave. O que é? O empobreci-
mento da nossa população no país. E o Maranhão não era diferente. E 
eu quero enaltecer aqui, exatamente, o Governador Brandão pela deci-
são sábia, sensível de compreender o momento, hoje, que a nossa popu-
lação vive e ter a coragem de baixar um dos impostos mais importantes 
e que afeta toda a nossa população, que é o ICMS dos combustíveis. 
Por que enaltecer o Governador Brandão? Porque ele é o principal res-
ponsável por essa redução de impostos. Porque o ICMS tem um papel 
fundamental, hoje, como dizia, inclusive, meu colega Deputado César 
Pires, dentro do orçamento do Estado, do conjunto do orçamento do 
Estado. E quando nós falamos de redução de impostos, nós falamos 
também de uma situação que atinge o orçamento como um todo: o or-
çamento da educação, o orçamento da saúde, o orçamento da infraestru-
tura. Mas o mais importante, nesse momento, é você sentir e saber qual 
é a situação que o povo tem passado na ponta. As ações do Governo, 
e aí também enalteço as ações do Governador Flávio Dino e que tem 
continuidade com o Governador Brandão: a questão do aumento das 
instalações de restaurantes populares, que alguns podem dizer “Mas o 
restaurante popular...” Quem sabe onde o sapato aperta é quem calça 
o sapato. Quem sabe das dificuldades na hora do almoço de não ter as 

condições de almoçar é o trabalhador, é aquela pessoa que perdeu o 
emprego e perdeu a renda em função dessa crise econômica que o nosso 
país vive. A questão da importância do vale gás, que é tão fundamen-
tal. Um programa de governo que tem atendido milhares e milhares de 
maranhenses. A distribuição de renda através desses programas do Go-
verno do Estado pela ação social se torna fundamental para diminuir o 
sofrimento da população. E a coragem que o Governador Brandão teve, 
agora, de encaminhar para esta Casa a redução do ICMS nos combustí-
veis é um ganho e uma vitória importante do povo do Maranhão de ter 
um governador que está sentindo o momento econômico, o momento 
social que nós vivemos e que, em função do orçamento maior, tem de-
monstrado a sua preocupação maior com a população que vive as suas 
dificuldades na ponta. Por isso, hoje, Senhor Presidente, esta Casa, a 
Assembleia Legislativa, está feliz pela decisão do Governador Brandão, 
nós enaltecemos a sua coragem e temos que reconhecer o seu momento 
de grandeza em prol do povo do Maranhão, porque você enfrentar uma 
crise econômica, uma situação orçamentária que já tem as suas dificul-
dades em fazer uma redução no ponto que está se fazendo no Maranhão, 
Deputado Arnaldo Melo, é para se ter muita coragem, muita sensibilida-
de, porque a perda no orçamento será fundamental não só em uma área, 
mas em todas. No entanto, como disse o Governador Brandão, o mais 
importante, neste momento, é sentirmos o que a população, o que o 
povo tem passado na ponta, na hora que acorda, na hora de comprar um 
café da manhã, de comprar um almoço, de comprar o jantar, porque o 
combustível é uma peça importante dentro do orçamento de toda cadeia 
econômica do Estado do Maranhão. Quando você reduz o combustível, 
você não reduz só a gasolina de quem usa o veículo, mas você termina 
reduzindo também o preço da cesta básica que é tão importante na vida 
da nossa população. Por isso, Senhor Presidente, quero enaltecer desta 
Casa, quero enaltecer o Governador Brandão pela sua coragem, pela 
sua sensibilidade de compreender o momento que nós vivemos. Acima 
de tudo, a grande vitória é do povo do Maranhão de ter um governador 
que reconhece as dificuldades da nossa população. Muito obrigado. 

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor Presi-
dente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Arnaldo. 

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de Or-
dem) - Senhor Presidente, em razão de o Deputado Roberto Costa ter 
acionado o nosso nome aí no seu importante pronunciamento, eu quero 
registrar a opinião de que a decisão ora tomada pelo Governador Carlos 
Brandão é uma decisão muito corajosa num momento difícil em que 
todos os entes federados atravessam problemas de ordem econômica, 
principalmente um Estado como o nosso que é pouco industrializado e 
que depende muito dos repasses dos seus impostos de arrecadação. Jul-
go que é um grande passo, apenas o primeiro passo, porque conheço, já 
conversei com ele e sei da intenção dele, mas, com certeza, a sociedade, 
a comunidade, de modo geral, maranhense vai agradecer pela grande 
decisão que ele tomou nesse momento em que o Estado passa por certas 
dificuldades, apesar de ser um momento pré-eleitoral ou já eleitoral, 
porque já estamos dentro do prazo eleitoral. E eu quero cumprimentar a 
equipe do Governo do Estado que orientou e determinou. E espero, sim, 
que a gente consiga ajustar as finanças do Estado e possamos, quem 
sabe, avançar mais nesse projeto. Parabéns pelo seu pronunciamento, 
Deputado Roberto Costa, e parabéns ao Governo do Estado pela impor-
tante decisão que, com certeza, culminará em benefício da economia de 
todas as pessoas maranhenses.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor Pre-
sidente, quero só completar, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Questão de 
Ordem) – É só para também fazer esse reforço e dizer que essa redução 
no preço médio da gasolina é uma decisão corajosa, é uma decisão de 
compromisso do Governo Carlos Brandão e que não poderia ser di-
ferente, nesse momento em que o custo do combustível no Brasil e, 
por excelência, no Maranhão também, causa um prejuízo muito grande, 
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principalmente com relação à renda familiar. E há necessidade, havia 
necessidade dessa tomada de decisão. E ele corajosamente tomou. E 
isso realmente significa redução na arrecadação, significa arrocho, mas 
o bom governante é exatamente aquele que sabe a hora de tomar deci-
são e que tem vontade de tomar a decisão política em favor do seu povo. 
Então é uma decisão importante. Nós estamos aqui o parabenizando por 
isso. Essa redução no preço das bombas vai trazer, claro, maior satis-
fação à população maranhense, mas, sobretudo, também vai criar con-
dições para as pessoas que precisam se deslocar com as crianças para 
a escola, para o trabalho diariamente. O preço, inclusive, do transporte 
público, o preço do transporte interestadual, tudo vai sofrer influência a 
partir dessa decisão. Isso é como um dominó, uma cadeia em dominó. 
Uma série de preços serão reduzidos a partir do preço reduzido nas 
bombas, seja do diesel, seja do combustível, seja do gás de cozinha. 
Então nós não poderíamos esperar outra coisa do Governador Carlos 
Brandão que não fosse esta: ter essa coragem, essa decisão corajosa, 
nesse momento tão importante, de dar uma resposta aos sete milhões 
de maranhes que estavam aguardando que o Governador mandasse essa 
lei que vai chegar aqui para haver a redução. Ele tinha tomado a deci-
são da resolução administrativa, mas com a lei, então, consolida essa 
decisão governamental e a população do Maranhão sai ganhando por 
ter um governador comprometido, compromissado com a justiça social, 
compromissado com as pessoas. E, agindo assim, fazendo uma gestão 
voltada para as pessoas, dedicado às pessoas, cuidando das pessoas, que 
nós temos a certeza que o Maranhão não pode parar no seu desenvolvi-
mento humano e social. Então eu me congratulo e me somo aqui às fala 
do demais colega nessa direção. Ouvi a fala do Deputado Wellington, 
também, dizendo que, nesse momento, a fala dele era de gratidão. Isso 
é importante, porque, muitas vezes, a gente, mesmo fazendo a oposição, 
é grandioso quando se reconhece que o Governo caminha no caminho 
certo, no rumo certo. E concluo dizendo que não esperava que fosse di-
ferente por parte do nosso Governador Carlos Brandão. Então estamos 
aqui prontos para sempre estar apoiando essas decisões majoritárias em 
favor dos maranhenses. Muito obrigada, Senhor Presidente pelo aparte.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Medida Provisória nº 387 encaminhada pela Mensagem Governamental 
nº 037 (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovada. Vai à promulgação. Medida Provisó-
ria nº 388 encaminhada pela Mensagem Governamental nº 038 (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovada. À promulgação. Projeto de Lei nº 050, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. 
Projeto de Lei nº 170, de autoria do Deputado Márcio Honaiser (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei nº 251, 
de autoria do Deputado Márcio Honaiser (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai ao segundo turno. Projeto de Lei nº 236, de autoria da Deputada 
Daniella (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de 
Lei 440, de autoria da Deputada Daniella, que dispõe sobre a alteração 
do Inciso 1º do Art. 10 da Lei 7.736, de 25 de abril de 2002, e dá outras 
providencias. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. O item 8 da 
pauta, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, é a LDO que está na 
primeira sessão de discussão. Projeto de Lei 184, de autoria do Poder 
Executivo, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária 2023. Em discussão. Encerrada a discussão. Vai para a 
segunda discussão na sessão da próxima terça. Projeto de Resolução 
Legislativa nº 22/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que con-
cede Título de Cidadão Maranhense ao Sr. Jorge Maciel de Sousa. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 

041, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede a Medalha do 
Mérito Legislativo Sargento Sá ao Sargento Evandro Costa Monteiro. 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Le-
gislativa nº 042, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede a 
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Tenente Coronel 
Francisco de Sousa Pereira. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo tur-
no. Projeto de Resolução Legislativa nº 22, de autoria do Deputado Dr. 
Yglésio, que concede o Título de Cidadão Maranhense à Sra. Paula 
Cristina de Assis Nascimento. Em discussão. Em votação. Os deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo 
turno. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 183/22, 
de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento 184/22, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimento 185/22, de autoria do Deputado Arnal-
do Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Item 16: Requerimento 186/22 de 
autoria do Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON (Questão de Ordem) - 
Questão de Ordem, Presidente. Eu queria participar também do aniver-
sário de Pastos Bons junto ao meu amigo no requerimento do Deputado 
Arnaldo. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O De-
putado Wellington do Curso também, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Arnaldo, Vossa Excelência autoriza a subscrição? Peço re-
gistro da subscrição pelos Deputados Ariston e Welington do Curso ao 
Requerimento de congratulações pela passagem do aniversário da ci-
dade de Patos Bons. Requerimento 186/22, de autoria Deputado Neto 
Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento. Requerimen-
to 187/22, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprova-
do. Requerimento 188/22, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Requerimento 189/22, de autoria do Deputado 
Rafael (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovado. Requerimento 169/22, de autoria do 
Deputado Ciro (lê), transferido à Ordem do Dia de 22 de junho devido 
à ausência do autor. Como vota o Deputado César Pires? 

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES - Favorável.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o Requerimento. Neste caso, o Parecer será submetido ao 
Plenário na Sessão da terça feira. Requerimento 172/22, de autoria da 
Deputada Ana do Gás solicitando que seja justificada a sua ausência das 
Sessões plenárias 21 e 22 de junho em razão de estar representando este 
Poder em inaugurações do Governo do Estado. Como volta o Deputado 
de César Pires?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 176, de autoria da Deputada Dra. Helena. 
Como se trata de mensagem de pesar, embora a deputada esteja ausente, 
vamos apreciar. Solicita que seja encaminhada mensagem de condo-
lências aos familiares do empresário Abraão Freitas Valinhas pelo seu 
falecimento. Como vota o Deputado César Pires?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES - Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 177, de autoria do Deputado Neto Evange-
lista (lê). Como vota o Deputado César Pires?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
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PUTADO CÉSAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. Requerimento nº 181, de autoria do Deputado 
Othelino Neto (lê). Como vota o Deputado César Pires? 

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Precisamos de um segundo voto. Eu sou o autor, não posso votar. Depu-
tada Cleide, V. Ex.ª, Deputada Cleide, Deputada Andreia? Nós estamos 
apreciando um requerimento à deliberação da Mesa. Deputada Cleide, 
eu acho que não está mais online. Deputada Andreia está online. Depu-
tada Andreia Martins Rezende, estamos apreciando aqui um requeri-
mento de minha autoria de uma mensagem de pesar. Como vota V. Ex.ª?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREA MARTINS REZENDE – Mais tarde, eu vou dar esse abraço 
pessoalmente. Eu voto pelo deferimento, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Andreia, eu ouvi a segunda parte da sua fala que imaginei 
ser uma fala de parabéns e de já lhe agradeço a gentileza. Deferido o 
requerimento. Requerimento nº 182/2022, de autoria do Deputado Hé-
lio Soares. O deputado está ausente, mas trata de justificativa de falta. 
Solicita que sejam justificadas as suas ausências das sessões legislativas 
por um período de seis dias conforme atestado médico. Como vota a 
Deputada Andreia Martins Rezende? 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como voto o Deputado César Pires?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES – Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. Encerrada a Ordem do Dia. Senhores Deputa-
dos, Senhoras Deputadas, foi aprovado o requerimento de urgência do 
projeto de lei que estabelece a LDO, então ela estará na Ordem do Dia 
da terça-feira. Quem desejar apresentar alguma emenda deve fazê-lo 
até na segunda. Comunicamos aos Senhores e às Senhoras Deputadas 
que teremos sessão solene às 11 horas para a entrega da Medalha Te-
rezinha Rego ao Senhor Francisco Rodrigues da Silva, de autoria do 
Deputado Vinícius Louro. Por isso peço que nós possamos reduzir o 
restante da sessão para que não atrase a sessão solene que está prevista 
para começar daqui a 20 minutos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Independente: MDB, PV. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Progres-
sistas. Declina. Partido Social Democrata. Declina. Podemos, está ins-
crito o Deputado Jota Pinto, que tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa. Senhor 
Presidente, eu não poderia deixar também, de hoje, vir a esta tribuna 
para falar da coragem, da sensibilidade, do Governador Carlos Brandão 
na redução do ICMS e de mandar para esta Casa, respeitando esta Casa, 
um projeto de lei que, de forma equivocada, muitos estão falando que 
o Governador poderia reduzir por decreto. Não. Há uma Lei Federal, 
mas renúncia de receita tem que passar por esta Casa. E o Governador 
está mandando para esta Casa. Então ele está mandou depois de um 
estudo feito pela sua equipe técnica. Um estudo que, com certeza, terá 
um impacto financeiro muito grande no Estado, mas, de forma sensível 
e corajosa, o Governador do Maranhão está mandando para esta Casa 
para que nós possamos apreciar. E eu tenho certeza absoluta que o povo 
do Maranhão vai ganhar muito com isto, mesmo sabendo da perda que 
vai ter, mas ele manda para esta Casa esse projeto, e nós temos que 
votar, chegando a esta Casa, votar logo esse projeto que será de gran-
de relevância para a população do Estado do Maranhão. Qualquer que 
seja a renúncia de receita, tem que passar por esta Casa, e é isso que 
o governador está fazendo, mandando para esta Casa esse projeto de 
lei, para que nós possamos votar. É uma redução de 18% do imposto 
que, na realidade, vai trazer uma redução de aproximadamente 40% do 
imposto estadual. Então, eu acredito que esse projeto deve chegar logo, 

logo, e que nós possamos ter pressa para aprovar esse projeto. Senhor 
Presidente, eu queria agradecer a sua bondade. Vou diminuir o tempo 
para cumprir o seu pedido. 

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerra-
da a presente Sessão. 

Ata da Sexagésima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legisla-
tiva da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, realizada no dia seis de julho de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo 

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
Ciro Neto, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soa-
res, Jota Pinto, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pas-
tor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, 
Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Adriano, Arnaldo Melo, César Pires, Daniella, Doutor Leonardo 
Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Rildo Amaral, Roberto Costa e Zé 
Inácio Lula. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Pre-
sidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e 
da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tem-
po destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores Deputados Antônio 
Pereira  e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos 
neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, 
anunciando em segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 
204/2022, que institui o “Dia Estadual da Vaquejada” e o Projeto de 
Lei nº 208/2022, que institui o “Dia Estadual da Cavalgada” no âmbito 
do Estado do Maranhão. Ambos os projetos de autoria do Deputado 
Vinícius Louro foram aprovados, com parecer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e encaminhados à sanção 
governamental. Os Projetos de Lei nos 170 e 251/2022, de autoria do 
Deputado Márcio Honaiser; 236/2022  e 440/2019, de autoria da De-
putada Daniella, foram transferidos, devido à ausência dos respectivos 
autores. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e enca-
minhado à promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 12/2022, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede o título de 
cidadão maranhense ao Senhor Lahesio Rodrigues do Bonfim, com 
parecer favorável da CCJC. Em primeiro turno, tramitação ordinária, 
o Plenário aprovou o Projeto de Resolução nº 20/2022, de autoria do 
Deputado Othelino Neto, que concede medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman ao Senhor César Jatahy Fonseca, com parecer favo-
rável da CCJC. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados 
os Requerimentos nº 179 e 180/2022, de autoria do Deputado Arnaldo 
Melo, solicitando voto de congratulações à população dos Municípios 
de Viana e Passagem Franca, pela passagem do aniversário, a ser co-
memorado durante o mês de julho. Os requerimentos sujeitos à deli-
beração da Mesa foram transferidos, devido à falta de “quórum”. No 
primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No 
tempo destinado aos Partidos ou Blocos, a Deputado Betel Gomes falou 
pelo Bloco Parlamentar Independente, o Deputado Vinícius Louro falou 
pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado Wellington do Cur-
so falou pela Liderança deste Bloco. No Expediente Final, não houve 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
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sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 06 de julho de 2022.  

Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Ricardo Rios
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 34/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA LOCADORA SÃO LUÍS LTDA. CLÁU-
SULA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente 
contrato em 12 (doze) meses, com início em 01 de agosto de 2022 e 
término em 31 de julho de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA- DO REA-
JUSTE: Com a aplicação do INCC-DI, no percentual de 11,52% (onze 
vírgula cinquenta e dois por cento), o valor do contrato passará de R$ 
2.870.175,00 (dois milhões, oitocentos e setenta mil, cento e setenta e 
cinco reais) para R$ 3.200.994,24 (três milhões, duzentos mil, nove-
centos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legisla-
tiva; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Sub-
função: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; 
Natureza de Despesas: 33.90.33.03 – Frete e locação de veículos para 
necessidade do serviço; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro. 
NOTA DE EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditi-
vo, foi emitida em 23.06.2022, a Nota de Empenho n.º 2022NE001347, 
no valor de R$ 1.333.747,60 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, 
setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) à conta da dota-
ção acima especificada. BASE LEGAL:  art. 57, II, c/c 65, II, “d” da 
Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1473/2022-AL. DATA 
DA ASSINATURA: 04/07/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE 
- Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
CONTRATADA - EMPRESA LOCADORA SÃO LUÍS LTDA., CNPJ 
nº 01.870.297/0001-09. São Luís–MA, 08 de julho de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 29/2022. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA ARGOS LTDA firmam entre si o presente Contrato, oriundo do 
Pregão n.º 013/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo 
nº 1805/2021 – ALEMA. OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos, para a Assembleia Legislativa do Maranhão, confor-
me quantidade e especificações constantes na Cláusula Primeira do pre-
sente Contrato e no Termo de Referência. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação 
Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza da Despe-
sa: 44.90.52.12 – Aparelhos e utensílios domésticos; Ação: 4628 - Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do 

Maranhão (Manutenção); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos 
Ordinários do Tesouro. DO VALOR: R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e 
quarenta e cinco reais). DA VIGÊNCIA: Por se tratar de fornecimento 
de bens, o prazo de vigência do Contrato será até o final do corrente 
exercício financeiro, encerrando-se na data de 31 de dezembro de 2022, 
contada da data de assinatura deste instrumento. DATA DE ASSINA-
TURA: 06/07/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; 
Decreto n.º 10.024/2019, Resolução Administrativa nº 955/2018 e 
Processo Administrativo nº 1805/2021 – ALEMA. ASSINATURAS: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado 
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão e EMPRESA ARGOS LTDA, CNPJ n.º 42.262.411/0001-03 
– CONTRATADA. São Luís (MA), 08 de julho de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 031/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1429/2022. PARTES: ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA NOVA 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA firmam entre si o pre-
sente Contrato, decorrente da Adesão às Atas de Registro de Preços n.º 
111/2021- TJ/MA, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 063/2021-SRP 
e n.º 106/2021-SEGEP, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 024/2021 
SARP/MA. OBJETO: Aquisição de comunicação gráfica para atender 
às demandas da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, conforme especificações técnicas constantes nas Atas 
de Registro de Preços n.º 111/2021- TJ/MA e n.º  106/2021-SEGEP. 
DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS: Unidade Gestora: 010101 - As-
sembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Le-
gislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Ges-
tão Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.30.41 – Material Gráfico; 
Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Le-
gislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro; Unidade Gestora: 
010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Fun-
ção: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 
0318 - Gestão Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.32.09 – Ma-
terial ou bens destinados à distribuição gratuita; Ação: 4628 - Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (Manutenção); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos 
Ordinários do Tesouro. DO VALOR:  O valor total deste contrato é de 
R$ 498.990,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noven-
ta reais), sendo assim distribuído conforme especificado no Anexo I do 
Termo de Referência: I- R$ 184.300,00 (cento e oitenta e quatro mil e 
trezentos reais) para o Grupo I- Material para comunicação de identifi-
cação visual (ARP n.º 111/2021-TJ/MA); II- R$ 314.690,00 (trezentos 
e quatorze mil, seiscentos e  noventa reais)  para o Grupo II- Material 
de comunicação institucional (ARP n.º 106/2021- SARP). NOTAS DE 
EMPENHO: Para a cobertura das despesas relativas à aquisição do 
objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foram emitidas 
pela ALEMA as Notas de Empenho  2022NE001343 e 2022NE001344, 
respectivamente nos valores de R$ 184.300,00 (cento e oitenta e qua-
tro mil e trezentos reais) e R$ 314.690,00 (trezentos e quatorze mil, 
seiscentos e  noventa reais) à conta das dotações acima especificadas.   
DA VIGÊNCIA: Por se tratar de fornecimento de bens, o prazo de 
vigência do Contrato será até o final do corrente exercício financeiro, 
encerrando-se na data de 31 de dezembro de 2022, contada da data de 
assinatura deste instrumento. DATA DE ASSINATURA: 24/06/2022. 
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Federal 
n.º 10.024/2019, Resolução Administrativa nº 955/2018 e Processo 
Administrativo nº 1429/2022 – ALEMA. ASSINATURAS: CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino 
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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e EMPRESA NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ n.º 86.863.412/0001-70 – CONTRATADA. São Luís (MA), 08 
de julho de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 016/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e SODEXO PASS DO BRASIL SER-
VIÇOS E COMÉRCIO LTDA.  OBJETO: CLÁUSULA PRIMEI-
RA – Por força da Resolução Administrativa nº 425/2022 publicada 
no Diário Oficial do dia 20 de junho de 2022, o valor dos créditos do 
cartão de alimentação/refeição foram reajustados para R$ 1.250,00 (mil 
duzentos e cinquenta reais) por servidor, a partir de Julho de 2022. 1.2 
– O presente Contrato foi prorrogado por 12 (doze) meses, com início 
em 04 de maio de 2022 e término em 03 de maio de 2023. Tendo os 
efeitos advindos da Resolução mencionada início em Julho de 2022, o 
impacto financeiro ocorrerá nos 11 (onze) meses restantes do contrato. 
1.3. Tendo em vista tal acréscimo ter ocorrido no transcorrer da exe-
cução contratual, mais especificamente no segundo mês, teremos um 
mês no valor anterior e onze meses no novo valor. Portanto, a repac-
tuação desse ciclo é de R$ 13.969.500,00 (treze milhões, novecentos 
e sessenta e nove mil e quinhentos reais). CLÁUSULA SEGUNDA 
– No momento da renovação contratual deve-se levar em conta o valor 
atualizado para subsidiar as despesas totais durante os 12 (doze) meses 
contratuais, qual seja, R$ 14.202.000,00 (quatorze milhões e duzentos 
e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gesto-
ra: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. 
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.46.01 
– Auxílio Alimentação-Refeição (em pecúnia). Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000007 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (AUXALIMENT). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Re-
cursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: Fornecimento de car-
tões alimentação, com opção de migração para refeição, para atender 
aos servidores deste poder. Informações Complementares: Acréscimo 
da repactuação do CT p/ o exercício atual (7 meses). Para a cobertura 
das despesas relativas ao exercício do presente apostilamento, foi emi-
tida em 27/06/2022 a Nota de Empenho nº 2022NE001399, no valor 
de R$ 1.627.500,00 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil e qui-
nhentos reais) à conta da dotação orçamentária especificada no caput 
desta clausula. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e 
Processo Administrativo nº 0207/2022. DATA DA ASSINATURA DO 
APOSTILAMENTO: 07/07/2022. ASSINATURA: Deputado Otheli-
no Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 08 de julho de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1429/2022-ALEMA

Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 
2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procuradoria 
Geral, em anexo aos autos, DECLARO o Ato de Ratificação de Adesão 
à Ata de Registro de Preços nº 043/2021/PGJ –  da Procuradoria Geral 
de Justiça do Estado do Maranhão - Pregão Eletrônico nº 021/2021, 

assinada entre a Empresa Nova Industria, Comércio e Serviços Ltda – 
EPP e a PGJ, respaldada na Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Ad-
ministrativo nº. 1429/2022 - ALEMA, no valor total de R$ 246.600,00 
(duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), objetivando a contra-
tação de aquisição de comunicação gráfica para atender as demandas da 
Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão., e 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho. Determino a publicação 
do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição 
para sua eficácia, consoante dispõe a Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊN-
CIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUI-
MÃO, SÃO LUÍS- MA,  07 DE JULHO DE 2022.Deputado Othelino 
Neto Presidente ALEMA 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; 
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, 
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Adminis-
trativa nº 955/2018, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do 
Pregão Eletrônico nº 008/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com 
o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia anexo aos autos do 
Processo Administrativo nº 2155/2021-ALEMA, homologo o resultado 
da licitação, autorizo a contratação e emissão da nota de empenho em 
favor da empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
11.509.434/0001-38, com valor global de R$ 1.495.920,00 (um mi-
lhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte reais), 
nos termos do edital, seus anexos e da proposta vencedora. Encami-
nhe-se à Diretoria-Geral, para cumprimento das normas legais. São 
Luís–MA, 07 de julho de 2022. Deputado Othelino Neto. Presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


