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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos 

Florêncio

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, Betel Gomes, Carlinhos Florên-
cio, César Pires, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ra-
fael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zé 
Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo 
Melo, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duai-
libe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Márcio Honaiser, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios, Vinícius Louro 
e Wendell Lages.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o 
senhor Segundo Secretário em Exercício Deputado Carlinhos Florêncio 
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO 
CARLINHOS FLORÊNCIO - (Lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com a 
palavra, o Senhor Primeiro Secretário em Exercício Deputado Antônio 
Pereira para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
ANTÔNIO PEREIRA - (Lê Expediente). 

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 456 / 2022

AUTORIZA OS PODERES PÚ-
BLICOS MUNICIPAIS A INSTITUIR 
O SERVIÇO DE TRANSPORTE UNI-
VERSITÁRIO DENTRO DO PRÓPRIO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1 - Ficam os Poderes Públicos Municipais autorizados a ins-
tituir o serviço de transporte público gratuito aos alunos regularmente 
matriculados em instituições de curso superior (3º grau) da rede pública 
ou em cursos profissionalizantes, devidamente autorizados pelo MEC 
(Ministério da Educação e Cultura), ao transporte intramunicipal como 
instrumento para a garantia da permanência na instituição de ensino 
superior aos estudantes de seu respectivo Município.

Parágrafo único: O serviço de transporte gratuito de alunos uni-
versitários e estudantes de cursos profissionalizantes deverá abranger os 
estudantes da rede pública de ensino, residentes no Município em que 
se situa a instituição de ensino que cursam.

Art. 2 - O transporte gratuito previsto nesta Lei deve garantir ao 
aluno o transporte pelo trajeto de ida e volta, devendo estabelecer-se 
um ponto comum onde ocorrerão embarque e desembarque dos usuá-
rios, até a unidade de ensino superior ou profissionalizante onde estiver 
matriculado. 

Art. 3 - Competirá ao Município organizar e prestar o serviço de 
transporte universitário disciplinado nesta Lei, exercer seu controle e 
fiscalização, bem como estabelecer a forma e as condições de contrata-
ção que lhe convierem.

Art. 4 - A execução do serviço de transporte universitário poderá 
ser realizada pelos veículos da Municipalidade, por empresas terceiri-
zadas, contratadas através dos procedimentos licitatórios próprios, e ou-
tros que o Poder Público Municipal entender cabível para cada situação 
do deslocamento necessário.

Art. 5 - Na execução desta lei, o Poder Executivo Municipal não 
poderá se desonerar de suas obrigações legais ou constitucionais relati-
vas ao ensino básico e fundamental, o qual constitui prioridade absoluta 
na gestão pública municipal.

Art. 6 - A prioridade do preenchimento das vagas do transporte 
universitário poderá seguir critérios unicamente objetivos, devendo ser 
primeiramente analisanda a renda do estudante, da menor para a maior, 
simultaneamente por critério cronológico de antiguidade da matrícula e 
do tempo que estiver utilizando o transporte, salvo em casos de doença, 
alguma necessidade especial, ou gravidez.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O art. 205 da Constituição Federal disciplina que a educação é 
direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. Em seguida, ainda na Constituição, 
o art. 206, Inciso I, preconiza a “igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola”. Por esse fato, observa-se que é princípio do 
direito à educação a igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola e faculdade.

Sendo assim, a Educação é garantia fundamental para promoção 
do desenvolvimento do indivíduo e do Estado. Ressalta-se ainda que, 
como a educação é um direito constitucionalmente assegurado a todos, 
inerente à dignidade da pessoa humana, o Estado tem o dever de prover 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Por consequência, a 
efetivação do direito à educação depende não só da sua previsão nor-
mativa, mas de instrumentos jurídicos que obriguem especialmente o 
Estado à sua concretização.

Por esse fato, verifica-se que, a partir de seu papel frente ao des-
locamento dos estudantes, o transporte constitui serviço essencial para a 
sociedade e de grande importância para o estabelecimento de igualdade 
nas condições de acesso e permanência dos alunos nas escolas, e aos 
universitários nas faculdades, atuando de maneira suplementar a viabi-
lização da educação.

Dessa maneira, o presente projeto tem fulcro nos princípios da 
Dignidade da pessoa humana e na universalização do ensino. Ademais, 
é dever solidário dos Estados e municípios oferecer condições para fa-
vorecer o ensino, desde o fundamental até o superior e/ou profissio-
nalizante em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional 
estabelecida pela Constituição Federal.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 457 / 2022

DISPÕE SOBRE A VEICULA-
ÇÃO PERMANENTE DE CAMPA-
NHAS CONTRA A VIOLÊNCIA SE-
XUAL EM ÔNIBUS NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

Art. 1 - Os ônibus em funcionamento no Estado do Maranhão 
devem veicular de maneira permanente campanhas contra a violência 
sexual, sendo que a publicidade deve seguir as seguintes diretrizes:

I - Instruir sobre as diferentes formas de violência sexual para que 
as vítimas saibam identificar situações de abuso, assédio ou exploração;

II - Orientar as vítimas sobre como proceder em caso de abuso, 
assédio e exploração, informando sobre os meios disponíveis para bus-
car ajuda e proteção;

III - Conscientizar pessoas que tenham testemunhado casos de 
violência sexual sobre como proceder para prestar suporte à vítima;

IV - Divulgar as consequências jurídicas e penalidades legais a 
que estão sujeitos os agentes que pratiquem crimes contra a dignidade 
sexual;

V - Disponibilizar mensagens educativas direcionadas às crian-
ças e adolescentes, em linguagem própria e acessível, a fim de garantir 
o acesso às informações sobre o tema de maneira adequada.

VI - Estimular que todas as formas de violência sexual sejam 
denunciadas às autoridades competentes para que os agentes sejam de-
vidamente investigados e punidos.

Art. 2 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.
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Art. 3 - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários 

para a fiel execução desta lei.
Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O ordenamento jurídico nacional prevê diversos tipos penais para 
especificar atos que podem configurar crimes contra a dignidade sexual, 
como estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, impor-
tunação sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, estupro 
de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 
adolescente, favorecimento da prostituição ou outra forma de explora-
ção sexual, entre outros.

Todos os crimes dessa natureza são graves, já que atingem um 
bem jurídico tutelado muito sensível, causando consequências que po-
dem afetar as vítimas por toda a vida. Além disso, vários desses crimes 
impõem sérias dificuldades para que as vítimas possam adotar provi-
dências voltadas à punição do agressor, enfrentando transtornos desde 
o momento em que precisam reportar os acontecimentos para as autori-
dades até a produção de provas.

Neste sentido, é fundamental que exista a veiculação permanente 
de campanhas contra a violência sexual no transporte público, a fim de 
ampliar a divulgação sobre o tema e oferecer informações para que a 
incidência de crimes sexuais seja reduzida.

Assim, trata-se de uma proposta que tem a finalidade de estabe-
lecer o compromisso de dar publicidade às formas de violência sexual, 
para que as vítimas saibam identificar situações de abuso; ao modo de 
proceder e como buscar ajuda em caso de agressão; às penalidades le-
gais a que estão sujeitos os agentes que pratiquem crimes contra a dig-
nidade sexual; entre outros pontos que podem fazer muita diferença no 
enfrentamento às violações sexuais.

Considerando o grande volume de pessoas que circulam diaria-
mente nos vagões, a divulgação proposta há de alcançar uma significati-
va parcela da população, fazendo-se imprescindível a intensificação da 
circulação de campanhas informativas e orientativas contra a violência 
sexual.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
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PROJETO DE LEI Nº 458 / 2022

DISPÕE SOBRE A OBRIGA-
TORIEDADE DE TRANSPARÊNCIA 
ACERCA DA QUANTIDADE DE NI-
TRATO PRESENTE NA ÁGUA PO-
TÁVEL OFERTADA NO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1 -  As empresas, autarquias e demais prestadoras do ser-
viço de tratamento e abastecimento de água potável ficam obrigadas 
a dar transparência acerca da quantidade de Nitrato presente na água 
ofertada.

§1º - A publicidade deverá contemplar os níveis medidos no mês 
vigente, sendo que os dados referentes aos meses anteriores devem 
permanecer públicos para fins de controle.

§2º - Os dados devem ser disponibilizados pela internet, no site 
da prestadora do serviço.

§3º - A divulgação deve ser realizada de maneira auditável, de 
modo a permitir que os órgãos públicos de controle da qualidade da 
água possam verificar a autenticidade dos dados.

Art. 2 - A partir da data de publicação desta lei, as empresas, au-
tarquias e demais prestadoras do serviço de tratamento e abastecimento 
de água potável terão o prazo de 90 dias para se adequar às determina-
ções do artigo 1º.

Art. 3 - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários 
para a fiel execução desta lei.

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

Art. 5 - Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 dias, a partir da 
data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, compe-
te à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre proteção e defesa da saúde. Em âmbito estadual, o artigo 205 da 
Constituição do Estado do Maranhão determina que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe 
ao Poder Legislativo Estadual atuar sobre a obrigatoriedade de transpa-
rência acerca da quantidade de nitrato presente na água potável ofertada 
no Estado do Maranhão.

O Nitrato (NO3) é a composição de Nitrogênio e Oxigênio, sendo 
que a alta concentração na água potável é perigosa para a saúde, uma 
vez que a substância pode ser considerada como um fator de risco para 
o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Além disso, outros efeitos 
negativos têm sido relacionados com este composto, como o compro-
metimento do controle de pressão e fluxo sanguíneo, problemas na ma-
nutenção do tônus em vasos sanguíneos, inibição de adesão e agregação 
plaquetária, e alterações na modulação da atividade mitocondrial.

De acordo com a Portaria nº 2.914, de Dezembro de 2011, ex-
pedida pelo Ministério da Saúde, o nível máximo permitido para este 
contaminante na água potável é de 10 mg/l.

Assim, considerando a necessidade de controle sobre a quantida-
de de Nitrato presente na água potável, é imprescindível que as empre-
sas, autarquias e demais prestadoras do serviço de tratamento e abaste-
cimento sejam obrigadas a dar publicidade os valores medidos, a fim 
de possibilitar aos consumidores ter conhecimento sobre a qualidade da 
água que está sendo ofertada.

A longo prazo, o consumo de água contaminada com níveis de 
Nitrato acima do permitido pode gerar prejuízos sérios à saúde, fazen-
do-se indispensável a devida publicidade sobre a presença do composto.
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PROJETO DE LEI Nº 459 / 2022

DISPÕE SOBRE PRAZO PARA 
AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DISPONIBI-
LIZAREM COMPOSTEIRAS ORGÂ-
NICAS PARA REAPORVEITAMENTO 
DE SOBRAS DA PRODUÇÃO DA ME-
RENDA ESCOLAR. 

Art. 1 -  No prazo de 24 meses após a publicação desta lei, todas 
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as unidades escolares da rede pública estadual deverão possuir ao me-
nos uma composteira em suas dependências, utilizando resíduos orgâ-
nicos de sobras da produção de merenda escolar.

Parágrafo único: Por rede pública estadual entende-se o conjun-
to de unidades escolares pertencentes à administração pública estadual 
e que pratiquem a educação básica.

Art. 2 -  Os recursos para viabilizar o projeto nas escolas po-
dem ser oriundos de transferências ordinárias do Governo do Estado, 
de Secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública que 
possuam estabelecimentos de educação básica na sua estrutura, de me-
didas compensatórias ambientais, ou de outras fontes especificamente 
destinados para esse fim.

Parágrafo único: As Secretarias de Estado e demais órgãos da 
administração pública que possuam estabelecimentos de educação bási-
ca na sua estrutura poderão firmar parcerias com instituições de ensino 
superior e cursos de formação de professores para implantação do pro-
jeto e qualificação dos docentes e funcionários das unidades escolares. 

Art. 3 -  Prioritariamente, o composto orgânico gerado pela 
composteira será aplicado em hortas e em espaços escolares visando 
o aproveitamento na merenda ofertada, em atividades complementares 
voltadas à educação ambiental, mas também pode ser disponibilizado 
aos alunos para suas hortas residenciais e à comunidade do entorno.

Art. 4 -  A utilização e montagem das composteiras deverá es-
tar associada como forma de aprendizado teórico e prático voltadas às 
atividades complementares de educação ambiental para os alunos nas 
disciplinas que a unidade escolar definir. 

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

O gerenciamento das sobras alimentares da merenda escolar de-
pende da criação de mecanismos de mensuração para que seja possível 
gerar medidas mitigadoras e de gestão dessas sobras. Nesse sentido, as 
unidades escolares da rede estadual são geradoras de resíduos orgânicos 
através do fornecimento e preparo da merenda escolar. 

O projeto em tela ajudará a reduzir a quantidade de resíduos só-
lidos urbanos enviados para aterros, consumindo resíduos orgânicos no 
processo de compostagem e prolongando a vida útil dessas estruturas 
de saneamento. Além disso, os adubos orgânicos produzidos a partir da 
conversão de resíduos sólidos por meio de máquinas de compostagem 
podem ser utilizados nas hortas escolares e adjacências para aproveitar 
ao máximo a matéria orgânica. Os materiais e ferramentas necessários 
estão prontamente disponíveis na web e podem ser facilmente fabrica-
dos no ambiente escolar, e podem ser adequadamente desviados para 
fundos do conselho escolar, que podem implementar a medida sem des-
pesas adicionais.

A proposta envolve o engajamento de alunos da educação básica 
em discussões relevantes contempladas nos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, como consumo e produ-
ção responsável, cidades e comunidades sustentáveis, e visa contribuir 
para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, em termos de 
desenvolvimento sustentável, esta prática comum é adotada em várias 
cidades ao redor do mundo. 

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
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PROJETO DE LEI Nº 461 / 2022

ALTERA O ART. 1º DA LEI 
10.286 DE 21 DE JULHO DE 2015, 
QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA 
ESTADUAL “CIDADÃO DO MUN-
DO”, PARA ADEQUAR A LEI 12.852 
DE 5 DE AGOSTO DE 2013, QUE 
ESTABELECE O ESTATUTO DA JU-
VENTUDE. 

Art. 1 -  O caput do artigo 1º da Lei 10.286/2015, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual “Cidadão do Mundo”, 
que consiste na concessão de bolsas de estudo a jovens entre 18 e 29 
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anos para realização de intercâmbio internacional em cursos de ensino 
médio no exterior ou cursos de idioma estrangeiro.

(...)
Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA
O Cidadão do Mundo é um programa Estadual, criado pela Lei 

Estadual 10.286 de 21 de julho de 2015, e é um instrumento importante 
na formação e transformação na vida dos jovens do Estado do Mara-
nhão por possibilitar a mobilidade internacional para alunos egressos 
da escola pública. Não obstante a relevância do programa, o art. 1° da 
lei prevê a idade máxima para jovens com até 24 anos. 

O que se depreende do diploma legal é a restrição da idade para 
o patamar de 24 anos. Observa-se que, ao condicionar o programa para 
tal idade, esquece-se da conjuntura do desenvolvimento educacional do 
nosso Estado e do próprio país. O acesso à universidade para estudantes 
de escolas públicas ainda é baixo, e insta salientar que, a entrada tardia 
desses estudantes nas universidades, os excluem de grande quantidade 
de políticas públicas oferecidas para os jovens. 

Combinado a isso, nos últimos 2 anos, convivemos com a pande-
mia do COVID-19, o que impossibilitou e restringiu viagens internacio-
nais. Nesse sentido, a 6° edição do Cidadão do Mundo, em 2020, teve 
seu embarque adiado por conta das medidas sanitárias e só foi retomado 
em maio de 2022. Portanto, houve um atraso justificado de 2 anos do 
programa, e por consequência, o atraso dificultou ainda mais a oportu-
nidade para pessoas mais velhas a participarem do Cidadão do Mundo. 

Desse modo, visto que a legislação considera jovens aqueles 
com idade até 29 anos, vê-se a possibilidade de adequação da Lei 
estadual nº 10.286/2015 ao § 1° do art. 1° da norma federal 12.852 
de agosto de 2013. Referida alteração se adequará a realidade do 
Estado e possibilitará que mais jovens possam ser beneficiados pelo 
Cidadão do Mundo, programa de grande excelência e importante para a 
democratização do acesso ao estudo de línguas. 

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
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PROJETO DE LEI Nº 462 / 2022

INSTITUI A CAMPANHA DE 
INCENTIVO À ADOÇÃO TARDIA NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

Art. 1 - Fica instituída no Estado do Maranhão a Campanha de 
Incentivo à Adoção Tardia, com o objetivo de promover ações de cons-
cientização sobre o tema.

Art. 2 - São diretrizes da campanha a que se refere o artigo 1º:
I - Divulgação de informações acerca da desproporção entre a 

quantidade de crianças e adolescentes aptos à adoção e postulantes, a 
fim de estimular novas percepções;

II - Aproximação de pretendentes à adoção das crianças e adoles-
centes em condições de serem adotados;

III - Publicidade de orientações aos postulantes à adoção sobre 
formas de prestar suporte para a criança sentir-se amada e acolhida, 
sobretudo nas fases iniciais;

IV - Celebração de parcerias com Organizações da Sociedade Ci-
vil atuantes no acolhimento de crianças e adolescentes aptos à adoção.

Art. 3 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-

cessário.
Art. 4 - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários 

para a fiel execução desta lei.
Art. 5 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA
Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, compe-

te à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre proteção à infância e à juventude.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe 
ao Poder Legislativo Estadual atuar na promoção de iniciativas que te-
nham como objetivo a conscientização sobre a adoção tardia.

De acordo com dados divulgados em 2019 pelo Conselho Na-
cional de Justiça, mais de 4.900 crianças e adolescentes estão aptos à 
adoção, sendo que existem mais de 32.000 pretendentes à adoção. No 
entanto, 90% dos postulantes buscam crianças de até 7 anos, enquanto 
67% das crianças e adolescentes disponíveis nos abrigos têm idades 
entre 7 e 18 anos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que 
toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio 
de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu de-
senvolvimento integral.

Entretanto, existem hoje no Brasil mais de 47 mil crianças em 
situação de acolhimento, que, a despeito da legislação, que prevê o aco-
lhimento como uma situação provisória de caráter excepcional, grande 
parte vive em instituições há mais de dois anos (disponível em: https://
www.adocaotardia.com/).

Assim, “à medida que a informação é disseminada e os mitos e 
medos são desconstruídos, torna-se mais saudável a relação com qual-
quer assunto. E na adoção tardia não tem sido diferente. Paciência, de-
dicação, amor, informação e a certeza de que um vínculo seguro e per-
manente fará toda a diferença na construção desse relacionamento. Esse 
é o caminho para superar os desafios e assegurar uma vida saudável e 
feliz, tanto para a criança adotada quanto para a família que adotou”. 
(disponível em: https://geracaoamanha.org.br/o-que-e-adocao-tardia/).

Considerando que ainda existe certa resistência por parte dos 
postulantes em adotar crianças que já não são mais bebês, é necessário 
sensibilizar as famílias para que se abram à possibilidade da adoção 
tardia, a fim de prover convivência familiar às crianças e adolescentes 
com menor chance de serem adotados.

Neste sentido, cabe ao Poder Legislativo Estadual instituir a 
Campanha ora proposta como forma de política pública a ser imple-
mentada para informar a população. Diante das razões aqui expostas, 
contamos com a aprovação do presente projeto pelos nobres pares desta 
Casa.
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PROJETO DE LEI Nº 463 / 2022

VEDA A PROIBIÇÃO DE INS-
TALAÇÃO DE TELAS E REDES DE 
PROTEÇÃO NAS JANELAS, SACA-
DAS, MEZANINOS E VARANDAS 
DAS UNIDADES PRIVATIVAS EM 
CONDOMÍNIOS LOCALIZADOS NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1 - Aos condomínios localizados no Estado do Maranhão 
fica vedada a proibição de instalação de telas e redes de proteção nas 
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janelas, sacadas, mezaninos e varandas das unidades privativas.

Art. 2 - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará a im-
posição de multa entre R$ 200 (duzentos) e R$ 500 (quinhentos) reais, a 
ser graduada de acordo com a gravidade da infração, o porte econômico 
do infrator, a conduta e o resultado produzido.

Art. 3 - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários 
para a fiel execução desta lei.

Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA
Consoante prevê o art. 24 da Carta Constitucional de 1988, é in-

cumbência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar, con-
correntemente, acerca de matérias como fauna, proteção à infância e à 
juventude. Deste modo, entende-se ser da competência do Poder Legis-
lativo Estadual a proposição de medidas que fomentem segurança aos 
animais e às crianças.

Faz-se imperioso, ainda, mencionar que as telas e redes de prote-
ção se configuram como verdadeiros óbices físicos nas janelas, sacadas, 
mezaninos e varandas, com o fito de evitar a queda de animais e crian-
ças pequenas. Pontua-se também que, as famílias que escolhem instalar 
os aludidos equipamentos em seus lares, objetivam salvar a vida de seus 
entes, posto que acidentes que envolvem alturas podem vir inclusive a 
causar óbitos.

Todavia, alguns condomínios têm se mostrado desfavoráveis a 
instalação de telas e redes de proteção em janelas, mezaninos, varandas 
e sacadas de unidades privativas sob a justificativa de que os equipa-
mentos estariam fora do espectro estético adotado. Ora, como é possível 
sopesar a beleza em prol da vida?  

É inadmissível continuar permitindo que os condomínios 
prossigam com a postura de retirar dos moradores o direito de prover 
sua segurança e de sua prole. Padrões estéticos não deveriam, sob 
quaisquer hipóteses, disputar espaço com direitos inalienáveis como a 
vida.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
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PROJETO DE LEI Nº 465 / 2022

DISPÕE SOBRE O DIREITO 
DA PESSOA COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA – TEA DE 
INGRESSAR E PERMANECER EM 
AMBIENTES DE USO COLETIVO 
ACOMPANHADO DE CÃO DE APOIO 
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EMOCIONAL, NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.  

Art. 1 -  Esta Lei dispõe sobre o direito da pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista – TEA de ingressar e permanecer em ambientes de 
uso coletivo acompanhado de cão de apoio emocional. 

Art. 2 - É assegurado à pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista – TEA acompanhamento de cão de apoio emocional, o direito de 
ingressar e permanecer com o animal em todos os meios de transportes 
e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público ou privado.  

Parágrafo único: São considerados cães de apoio emocional os 
das raças labrador, Golden Retriever, Maltês, Bull Terrier, sem prejuízo 
de outros que se adequem à função. 

Art. 3 -  Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para o 
Poder Executivo regulamentar a presente Lei. 

Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data da publicação. 
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva estabelecer o direito da pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista -TEA, de ingressar e permanecer 
em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de apoio emocional. 

O autismo é uma condição capaz de ocasionar crises em face de 
desordens mentais gerando surtos no portador. Nessas situações, o cão 
de apoio emocional consegue auxiliar o autista na reconstrução do ce-
nário reestabelecendo as capacidades mentais. 

Os animais ajudam as pessoas com autismo no desempenho de 
funções diárias, que se mostram verdadeiros desafios para os autistas, 
propiciando a integração social e reduzindo o grau de ansiedade de au-
tistas. 

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
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PROJETO DE LEI Nº 466 / 2022

ALTERA A LEI 11.741/2022 QUE 
DISPÕE SOBRE OS CARTÓRIOS DI-
VULGAREM OS CASOS DE GRATUI-
DADE NOS SERVIÇOS NOTARIAIS 
GARANTIDOS POR LEI, NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1 -  Fica acrescido o inciso III ao artigo 2º da Lei 11.741/2022, 
com a seguinte redação:

“Art. 2º. [...]: 
III – esclarecer verbalmente, aos interessados, a condição de 

gratuidade do serviço notarial, quando for o caso.
Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revo-

gando-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O esclarecimento sobre a gratuidade dentro do estabelecimento 
de forma verbal é imprescindível para garantir direitos aos cidadãos, 
sobretudo, àqueles não alfabetizados. 

O Estado do Maranhão possui grande dimensão espacial e, ainda, 
é palco de realidades sociais inadmissíveis para o século como grau de 
analfabetismo elevado. A tratativa e esclarecimento pela fala ainda é o 
único meio de conhecimentos por vários dos cidadãos maranhenses. 

Nesse ensejo, explicar a condição de gratuidade pela fala permiti-
rá o exercício do direito de registro elevando a dignidade humana, bem 
como acesso aos sistemas públicos de atendimento. 

Em vista da inexistência de tal previsão justificamos o presente 
projeto de lei. E, diante das razões aqui expostas, contamos com a apro-
vação do presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
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PROJETO DE LEI Nº 467 / 2022

DISPÕE SOBRE A ROTULA-
GEM OBRIGATÓRIA DOS PRODU-
TOS DE ORIGEM ANIMAL PRODU-
ZIDOS E COMERCIALIZADOS NO 
ESTADO DO MARANHÃO COM O 
INTUITO DE DAR CLAREZA AOS 
CONSUMIDORES SOBRE AS PRÁTI-
CAS DA CADEIA PRODUTIVA COM 
O BEM-ESTAR ANIMAL.

Art. 1 -  É obrigatória a rotulagem de produtos de origem ani-
mal, produzidos e/ou comercializados no Estado do Maranhão, com 
identificação de práticas específicas, visando a transparência da cadeia 
produtiva sobre as condições de bem-estar dos animais e o respeito ao 
direito do consumidor de conhecer as etapas de produção dos produtos 
que consome.

Art. 2 - A rotulagem deve informar ao consumidor:
I - Se as empresas que produzem e vendem produtos de origem 

animal adotam práticas de transparência na cadeia de fornecedores que 
permitam o videomonitoramento e a inspeção não anunciada por pro-
fissionais externos e/ou por organizações de proteção dos direitos dos 
animais legalmente qualificadas como tal, pelo menos uma vez por ano, 
nas instalações nas quais os animais são alojados, no processo de pro-
dução e no abate;

II – Se no processo de produção são praticados, ainda que de 
forma temporária:

a) o confinamento extremo de animais;
b) o descarte de animais recém-nascidos;
c) a alteração severa da quantidade de alimento fornecido;
d) mutilações e abate sem controle da dor;
e) o transporte de longa duração.
Art. 3 -  Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Confinamento extremo: manter animais vivos, incluindo re-

produtores, em gaiolas, jaulas ou amarrados, tais como, mas não limita-
do a gaiolas de bateria, de gestação e de parição/amamentação.

II - Descarte de animais recém-nascidos: prática a que são sub-
metidos os animais recém-nascidos considerados sem valor econômico, 
mesmo que tenham nascido saudáveis e inclui, mas não se limita a, o 
abate de bezerros machos na cadeia produtora de leite e o abate de pin-
tos machos na cadeia produtora de ovos.

III - Alteração severa da quantidade de alimento fornecido: práti-
cas de alimentação que envolvam a privação compulsória de alimentos 
(jejum) por mais de 48 (quarenta e oito) horas, ou a redução da quanti-
dade de alimento, em percentual igual ou inferior a 50% (cinquenta por 
cento) do consumo adequado para a raça/linhagem e faixa etária, ou, 
ainda, a alimentação forcada, superior ao consumo espontâneo.

IV - Mutilações sem controle de dor: inclui todo e qualquer pro-
cedimento que remova partes do corpo dos animais sem o uso efetivo 
de analgésicos e anestésicos, incluindo, mas não limitado a, corte de 
cauda, debicagem, corte/desgaste de dentes, corte de orelhas, remoção 
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de esporas, extração de unhas, remoção dos testículos e descorna.

V - Transporte de longa duração: operação de transporte de um 
‘local de partida’ para um ‘local de destino’, incluindo o carregamento 
no local de partida, qualquer transferência durante a viagem, qualquer 
descarga, repouso e carregamento que ocorram em pontos intermédios, 
até que todos os animais sejam descarregados no destino final, em jor-
nadas superiores a 12 (doze) horas.

Art. 4 - As empresas que descumprirem esta lei ficarão obrigadas 
ao pagamento de multa, na seguinte conformidade:

I – Microempresa (ME): multa de R$ 100 (cem) reais por infra-
ção;

II – Empresa de Pequeno Porte (EPP): multa de R$ 1.000 (mil) 
reais por infração;

III – Empresa de Médio Porte: multa de R$ 5.000 (cinco mil) 
reais por infração;

IV – Grande Empresa: multa de R$ 10.000 (dez mil) reais por 
infração

Parágrafo único: Havendo reincidência, a empresa terá o alva-
rá de funcionamento suspenso por prazo indeterminado, até incorporar 
a rotulagem em todos os produtos de sua operação, sem prejuízo das 
multas aplicáveis.

Art. 5 - As receitas oriundas do valor das multas serão repassa-
das à FAPEMA com a destinação de apoiar pesquisas e programas de 
bem-estar animal de animais de consumo ou a entidades de defesa dos 
direitos dos animais por meio de fundo específico.

Art. 6 - As empresas produtoras e processadoras de alimentos 
terão um prazo de 02 (dois) anos para se adequarem à legislação.

Art. 7 - Na hipótese de serem fixados parâmetros técnicos para 
o Estado do Maranhão, as definições dispostas no artigo 4º desta lei 
deverão ser atualizadas.

Art. 8 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 estabelece o Código de 
Defesa do Consumidor e garante a este o direito de obter todas as infor-
mações sobre a procedência e características dos alimentos e produtos 
que consome e sobre a forma como são produzidos. 

No entanto, vários aspectos da produção de alimentos de origem 
animal de crucial importância para os princípios éticos dos consumi-
dores não estão acessíveis a esses. O presente projeto de lei visa a in-
trodução de mecanismos de transparência que possibilitem o acesso à 
informação sobre práticas de produção de alimentos e outros produtos 
de origem animal que, conforme já amplamente demonstrado e com-
provado cientificamente, promovem dor e intenso sofrimento a esses 
seres, mas que são desconhecidas dos consumidores.

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Ma-
ria no Rio Grande do Sul, com o objetivo de entender a percepção dos 
consumidores sobre o bem-estar animal e a influência nas decisões de 
consumo, revelou que 87% dos entrevistados têm dificuldades de co-
nectar o alimento que consomem ao animal vivo e 76% dos entrevista-
dos afirmaram possuir pouca familiaridade com o processo de criação 
de animais para corte e consumo. No entanto, 97% dos entrevistados 
reconheceram que os animais são seres capazes de sentir dor, medo 
e estresse; quase 90% acreditam que métodos de criação, transporte e 
abate podem causar sofrimento e 70% dos entrevistados afirmaram ser 
importante, na decisão de compra de carne, um selo que garanta que o 
animal não sofreu com práticas cruéis.

Contudo, diversas são as práticas amplamente reconhecidas como 
cruéis, as quais ainda são mantidas longe do conhecimento do consu-
midor pela indústria, cabendo, portanto, ao Poder Público garantir aos 
consumidores o acesso a essa informação. Portanto, este projeto de lei 
propõe a obrigatoriedade de informações mínimas sobre o sistema de 

produção animal para que o consumidor possa avaliar se as condições 
de criação e abate desses animais são compatíveis com seus princípios 
religiosos e/ou éticos.

Na indústria da carne de suínos, as porcas reprodutoras costu-
mam ser mantidas durante a maior parte da sua vida adulta em gaiolas 
de gestação e gaiolas de parição/amamentação, que lhes permite apenas 
movimentos muito restritos, como levantar e deitar. Os filhotes, por sua 
vez, são submetidos a várias mutilações sem analgésicos e anestésicos, 
tais como a a amputação das caudas, corte dos dentes e se forem ma-
chos, remoção dos testículos.

Na indústria de ovos também são comuns práticas extremamente 
dolorosas tais como o corte do bico (debicagem), a trituração de pinti-
nhos machos com 1 dia de vida e a muda forçada, na qual galinhas cujo 
ciclo produtivo está se encerrando são mantidas por até 14 dias sem 
nenhum alimento e até dois dias sem água, para estimular assim uma 
retomada forçosa do ciclo de produção de ovos. Na indústria de carne 
de frango, os animais comumente sofrem com dores crônicas devido ao 
colapso respiratório e muscular pelo crescimento exagerado, somados 
aos problemas decorrentes da alta concentração de excrementos, como 
alta prevalência de feridas de contato na pele e de afecções respiratórias 
devido às altas concentrações de amônia.

Além de estar fundamentado na Lei 8.078/1990 e no artigo 5º, 
XXXII, da Constituição Federal, que garante a proteção dos consumi-
dores, este projeto se fundamenta no artigo 225 da Carta Magna, que 
incumbe ao poder público a responsabilidade de “proteger a fauna e a 
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade”, e na Lei Federal nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes 
Ambientais), que define como crime “praticar ato de abuso, maus-tra-
tos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos”.

Em face do exposto, pedimos aos legisladores a aprovação deste 
projeto de lei para que sejam garantidos os direitos dos animais, o di-
reito dos consumidores e para que o Estado atue como mediador das 
práticas econômicas que violam esses direitos.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 468 / 2022

ALTERA A LEI 11.747/2022 
QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES 
PARA A CAPACITAÇÃO ESCOLAR 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA IDENTIFICAÇÃO E PREVEN-
ÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊN-
CIA INTRAFAMILIAR E ABUSO 
SEXUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Art. 1 -  Fica alterado o artigo 1º - A, à Lei 11.747/2022, com a 
seguinte redação:

“Art. º1 – A. Sem prejuízos de outras, são diretrizes para capa-
citação escolar: 

I – Educar as crianças e adolescentes esclarecendo, com lingua-
gem apropriada para cada idade, as hipóteses de violência intrafami-
liar e abuso sexual;

II – Informar crianças e adolescentes sobre os canais de comu-
nicação e proteção de direitos nos casos de violência intrafamiliar e 
abuso sexual;

III – Direcionar crianças e adolescentes em situação de violência 
intrafamiliar ou abuso sexual para os órgãos de acolhimento e prote-
ção.
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Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revo-

gando-se as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

As políticas públicas devem estabelecer critérios de proteção às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesse ensejo, crianças e 
adolescentes são elos frágeis da sociedade em vista do reduzido grau de 
discernimento que lhes é natural. 

Ofertar a esse nicho social meios de defesa dos direitos e esclare-
cimento sobre condutas previne contra crimes e oprime atuação crimi-
nosa de agentes socia nocivos. 

A Lei 11.747/2022 estabelece diretrizes para capacitação de 
crianças e adolescentes, oportuno, no entanto, preceituar os caminhos 
para defesa desses direitos. Acrescer o artigo 1º - A, com essa compo-
sição dá maior efetividade a norma, razão essa que justifica a presente 
propositura. 

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 469 / 2022

ALTERA A LEI 10.342/15 QUE 
ESTABELECE DIRETRIZES, OBJE-
TIVOS E AÇÕES PARA A INSTITUI-
ÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1 - O artigo 2º, inciso V, da Lei 10.342 de 2015 fica com a 
seguinte redação:

“Art. 2º. [...]: 
V – alimentação diferenciada e adequada aos portadores de dia-

betes, doenças celíacas, intolerância à lactose e demais alergias ali-
mentares.

Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revo-
gando-se as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A frequência das alergias alimentares aumentou nos últimos 30 
anos, principalmente nas sociedades industrializadas. O tamanho do au-
mento depende do tipo de alimentação e de onde o paciente vive.

O aumento das alergias não se deve simplesmente ao fato de a so-
ciedade estar mais consciente delas e de conseguir diagnosticá-las me-
lhor. Acredita-se que o aumento da sensibilidade aos alimentos esteja 
relacionado a fatores ambientais e ao estilo de vida ocidental. Sabemos 
que há taxas mais baixas de alergias nos países em desenvolvimento. 
E que também são mais propensas de ocorrer em áreas urbanas do que 
rurais. 

Os fatores envolvidos podem incluir poluição, mudanças na dieta 
e menos exposição a micróbios, que mudam a maneira como nossos 
sistemas imunológicos reagem. Os migrantes parecem apresentar uma 
incidência maior de asma e alergia alimentar no país em que escolheram 
viver em relação a seu país de origem, ilustrando ainda mais a impor-

tância dos fatores ambientais. 
Como se sabe, as crises alérgicas, alimentares, ou não, se não tra-

tadas rapidamente, podem levar ao óbito, deste modo, faz-se necessário 
um cuidado excessivo com o público infanto-juvenil no que diz respeito 
à alimentação.

Em vista do supramencionado, justifica-se o presente projeto de 
Lei. Em face das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
projeto em tela pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 470 / 2022

FICA INSTITUÍDA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE ATENÇÃO ÀS EMER-
GÊNCIAS CLIMÁTICAS E O COM-
BATE AO RACISMO AMBIENTAL 
NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1 - Fica instituída a Política Estadual de Atenção às Emer-
gências Climáticas e o Combate ao Racismo Ambiental.

Parágrafo único: O Estado do Maranhão, implementará medi-
das voltadas às emergências climáticas e ao combate do Racismo Am-
biental, de acordo com o estabelecido pela Agenda 2030 da Organiza-
ção das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável.

Art. 2 - São Princípios da Política Estadual de Atenção às 
Emergências Climáticas e ao Combate do Racismo Ambiental:

I – a limitação do aumento da temperatura;
II – a promoção do desenvolvimento sustentável;
III – a reativação de uma nova economia;
IV – a redução das desigualdades socioeconômicas;
V – a redução dos riscos e da vulnerabilidade aos efeitos adversos 

das mudanças climáticas;
VI – a garantia dos direitos humanos e a justiça climática.
Art. 3 - São objetivos da Política Estadual de Atenção às 

Emergências Climáticas e ao Combate do Racismo Ambiental:
I – atuar no fortalecimento e ampliação dos sistemas de monito-

ramento das estações climáticas e hidrológicas;
II – realizar estudos de impactos das vulnerabilidades climáticas 

e seus mecanismos de adaptação ante aos efeitos das emergências cli-
máticas;

III – estabelecer um sistema de adaptação e mitigação;
IV – estabelecer sistema de vigilância em saúde pública associa-

da às doenças climáticas e à poluição atmosférica;
V – estabelecer um sistema de monitoramento de alerta de even-

tos climáticos;
VI – realizar ações permanentes de combate ao desmatamento e 

de recuperação de áreas degradadas;
VII – fortalecer a fiscalização ambiental.
Art. 4 - Para fins desta Lei, serão consideradas ações prioritárias 

para emergências climáticas e desastres naturais:
I – estabelecer metas e ações para combate às mudanças climá-

ticas até 2050;
II – estabelecer protocolos para avaliação das doenças provoca-

das em decorrência do desmatamento e da poluição atmosférica;
III – promover a gestão de riscos provocados pelos desastres na-

turais advindos das mudanças climáticas;
IV – promover programas e políticas de adaptação ou transição 

energética no âmbito do Estado;
V – criar programas e promover o desenvolvimento de tecnolo-

gias, uso e produção do hidrogênio verde;
VI – implementar políticas de telhados verdes e de energia solar 

em comunidades rurais e urbanas;
VII – implementar sistemas agroecológicos e de produção orgâ-

nica tanto na pecuária como na agricultura do Estado;
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VIII – realizar a transição nos sistemas de transportes públicos 

para matriz com baixa emissão dos gases do efeito estufa;
IV – promover, na rede de ensino estadual, atividades formativas 

com enfoque nas questões ambientais, temas relacionados ao combate 
do Racismo Ambiental e fortalecimento da justiça climática.

Art. 5 - Na execução desta Lei, a Administração Estadual poderá:
I - firmar convênios com a União, os Municípios e pessoas de 

direito privado;
II - contratar a prestação de serviços técnicos especializados;
III - recrutar trabalho voluntário.
Art. 6 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Em 1981, após a constatação do descarte de resíduos químicos 
e dejetos com alto poder de contaminação nas áreas da cidade predo-
minantemente periféricas - marcadas pela presença massiva de pessoas 
de grupos étnico-raciais vulnerabilizados - Benjamin Franklin cunhou 
o termo “racismo ambiental”. Desde então, o conceito é utilizado em 
ações voltadas ao combate à discriminação racial na elaboração de polí-
ticas ambientais e desenvolvimento de normas e regulamentos ao redor 
do mundo.

Diante da atual crise socioambiental vivida no mundo, é impres-
cindível que alternativas de planejamento eficazes sejam pensadas. No 
Brasil, conforme informações extraídas do Mapa das Desigualdades pu-
blicado em 2020, as desigualdades sociais e ambientais impactam mais 
gravemente a vida e saúde de populações negras, indígenas, quilombo-
las, empobrecidas e periféricas. No Estado do Maranhão, as constantes 
enchentes e os desastres que ocorrem na temporada das chuvas demons-
tram a urgente necessidade de implementação do plano aqui proposto. 

Neste sentido, a ausência de planejamento e investimento sufi-
cientes para materialização de um projeto coordenado de drenagem, 
escoamento do volume pluviométrico, limpeza do leito dos rios e segu-
rança hidráulica sanitária, são causas frequentes do aumento de doenças 
e perda de moradia em comunidades de áreas economicamente caren-
tes, onde inexistem projetos de urbanização estruturados. Fazendo com 
que haja sobrepeso no Sistema Único de Saúde e altos gastos ao Erário 
Público, graças à atuação emergencial.

Assim, ao contemplar a necessidade de um planejamento para 
contenção dos danos causados pela degradação ambiental e seus efeitos 
climáticos, primando pelo desenvolvimento da segurança climática e 
ambiental às pessoas constantemente atingidas pelas consequências da 
falta de recursos de saneamento básico e urbanização das áreas por elas 
ocupadas, a presente proposta de lei coaduna com princípios constitu-
cionais de direitos humanos e de garantia das condições mínimas de 
bem estar, esculpidos no decorrer da Constituição Federal da República.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 471 / 2022

Considera de Utilidade Pública a 
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FE-
MININA ÀGAPE, com sede no Muni-
cípio de São José de Ribamar, Estado 
do Maranhão.

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

DE TERAPÊUTICA FEMININA ÀGAPE, inscrita no CNPJ sob o 
nº 21.024.719/0001-32, com sede e foro na Alameda São Francisco, 
Quadra 06, Casa 36, Bairro Jardim Tropical – São José de Ribamar, 
Estado do Maranhão.

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de de-

zembro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 472/2022 

Considera de Utilidade Pública a 
Entidade Projeto Ganhando Almas e Não 
Palmas, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública a Entidade 
Projeto Ganhando Almas e Não Palmas, com sede e foro na cidade 
de São Luís – MA. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 06 de dezembro de 2022. - ARNALDO MELO - Depu-
tado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 473 /2022

 “Dispõe sobre a inclusão no Ca-
lendário de Eventos do Estado do Mara-
nhão o Festival de Literatura Preta do 
Estado do Maranhão - FELIPREMA.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA,

Art.1º. Fica instituída, no Calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão o FELIPREMA – Festival de Literatura Preta do Estado 
do Maranhão, a realizar-se, anualmente no mês de novembro (mês da 
consciência negra), com o objetivo de dar visibilidade, de gerar opor-
tunidades e geração de renda para os escritores e escritoras Pretas, con-
tadores de histórias, produtores de artes realizarem lançamentos de Li-
vros literários, científicos, cordel, de títulos afro-brasileiros, bem como 
a Literatura Preta em geral no Estado de Maranhão.

Art.2º. O festival abrangerá vários campos da criação artística, 
tais como, escritos, relatos de experiências, produções literárias, em 
consonância com a Lei 10.639, teatro, música, dança, cinema, artes 
plásticas, literatura, poesia, fotografia, grafite e demais formas de apre-
sentação da história e cultura afro-brasileira.

Art. 3º. O Estado do Maranhão tem como responsabilidade apoiar 
o desenvolvimento das atividades voltadas ao Festival de Literatura. 

Parágrafo único. Como forma de reconhecimento e valorização 
de cada criação artística, será feito um concurso de Literatura Preta, e o 
vencedor receberá a Premiação Maria Firmina dos Reis.

Art. 4º. O FELIPREMA – Festival de Literatura Preta do Estado 
do Maranhão será realizado pela Feira MA Preta (idealizadora do festi-
val) nas primeiras semanas do mês de novembro de cada ano.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado da 
Cultura, Secretaria de Estado da Educação, bem como outras parcerias 
com órgãos da gestão governamental ou não governamental.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 

“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

Justificativa

“Conhecimento sem sabedoria é como água na areia.” – Provér-
bio Guineense 

A medida tem por objetivo patrocinar a renovação, o intercâm-
bio, a divulgação e a produção artística e cultural; preservar e difundir o 
patrimônio cultural material e imaterial; incentivar pesquisas e projetos 
de formação cultural, bem como a diversidade cultural afro-brasileira 
do Estado de Maranhão

As culturas africanas tiveram grande influência na formação cul-
tural brasileira e a diversidade de origem dos africanos escravizados no 
Brasil reflete diretamente a variedade de povos existentes na África.

A Feira MA Preta já tem a missão de fomentar e impulsionar 
o empreendedorismo negro no Estado do Maranhão e além de trazer 
negócios, este ano realizou o primeiro Festival de Literatura de autores 
negros, na oportunidade também houve 13 lançamentos de livros locais 
e 3 lançamentos nacionais, referência em literatura afro-brasileira. O 
objetivo do festival é valorizar a história e a cultura afrodescendente 
através da leitura, para tanto faz-se necessário que o Maranhão tenha 
uma semana para valorizar e fomentar esse projeto de alto impacto para 
a população preta deste estado. 

Temos a consciência de que a aprovação deste projeto de Lei tra-
rá para o mundo da cultura novas e significativas oportunidades. Pois 
o espírito do projeto traz uma mudança histórica no relacionamento do 
Estado com a população preta.

Um pensamento moderno, já consagrado internacionalmente e 
importantíssima, vitória do princípio da Diversidade das Expressões 
Culturais, com esmagadora maioria de 151 votos contra apenas 02 vo-
tos contrários na Convenção da UNESCO em 18 de outubro de 2005.

Essa vitória significa o reconhecimento de que a cultura, nas re-
lações internacionais, não deve mais ser tratada como uma produção 
qualquer, definindo que “os bens culturais são de índole ao mesmo tem-
po econômica e cultural, porque são portadores de identidades, valores 
e significados e, por conseguinte, não podem ser tratados como se só 
tivessem valor comercial”.

Considerando que a cultura assume formas diversas através do 
tempo e do espaço, e que esta diversidade se manifesta na originalidade 
e na pluralidade das identidades, assim como nas expressões culturais 
dos povos e das sociedades que formam a humanidade.

Reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais 
como fonte de riqueza material e imaterial, e, em particular, dos sis-
temas de conhecimento das populações indígenas, e sua contribuição 
positiva para o desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade 
de assegurar sua adequada proteção e promoção.

É preciso ainda chamar a atenção para uma questão muitas vezes 
esquecida, mas que tem um significado extraordinário nos tempos 
atuais: a cultura está entre as atividades que mais e de forma mais barata 
geram empregos em todo o mundo. Empregos fartos, numa atividade 
limpa, não poluente e que eleva a humanidade aos seus melhores 
pensamentos e sonhos.

Considerando que o incentivo às artes e à cultura é fundamental 
para o desenvolvimento criativo intelectual de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, que encoraja o processo de transformação social para 
o desenvolvimento humano.

A ampliação do Festival de Literatura Preta do Estado do Mara-
nhão irá revelar o potencial artístico dos nossos cidadãos, bem como 
irá incentivar a reflexão sobre temas de suma importância para nossa 
sociedade.

É por estas razões que contamos com a colaboração dos nossos 
ilustres e nobres pares para a aprovação deste projeto de lei de relevante 
interesse público.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 

“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de dezembro de 
2022. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 086 / 2022

Concede a Medalha de Mérito 
Legislativo Manuel Beckman, ao Pas-
tor Daniel Matos Chaves. 

Art. 1° Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo Manuel 
Beckman, ao Pastor Daniel Matos Chaves, Diretor Administrativo da 
Igreja Assembleia de Deus em São Luís – MA (IADESL).

Art. 2°   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

JUSTIFICATIVA
Pastor Daniel Matos Chaves, nascido em 21 de abril de 1970, em 

Arari - MA, é casado com a missionária Almerinda Pestana de Aguiar 
Chaves, e pai de dois filhos, Wesley e Wesllene. 

Teve o privilégio de nascer em um lar cristão, e aos 16 anos 
passou a residir em São Luís para estudar. Em agosto de 1993, sob a 
supervisão do pastor Estevam Ângelo de Souza, passou a dirigir a con-
gregação do Fumacê. Em 18 de setembro de 1994, passou a ser membro 
da CEADEMA; e, desde 19 de novembro de 2003, está como primeiro 
secretário da referida instituição. Também é diretor administrativo da 
IADESL.

É pastor auxiliar da Assembleia de Deus em São Luís, onde 
coordena a congregação do João Paulo – área 2. Foi coordenador das 
festividades de 100 anos da Assembleia de Deus no Maranhão, realizada 
no mês de novembro deste ano.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 087 / 2022

Concede a Medalha de Mérito 
Legislativo Manuel Beckman, ao Pas-
tor Osvanildo Farias de Albuquerque. 

Art. 1° Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo Manuel 
Beckman, ao Pastor Osvanildo Farias de Albuquerque, Presidente da 
Assembleia de Deus em Vitória do Mearim – MA.

Art. 2°   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

JUSTIFICATIVA
Pastor Osvanildo Farias Albuquerque, nasceu em 25 de janeiro 

de 1971, em Cururupu/MA. É casado com a missionária Aurilene Tava-
res Albuquerque, e pai de dois filhos, Apolo e Ageu. 

Membro da CEADEMA desde 2003, já trabalhou em Raposa, 
Amapá do Maranhão, Presidente Médici, Matinha, Arari e São Mateus. 
Desde agosto de 2015, tem liderado a Assembleia de Deus em Vitória 
do Mearim.

Sob a sua liderança, grandes eventos da denominação já acon-
teceram em Vitória do Mearim. Em 2022, hospedou o Congresso Es-
tadual de Esposas de Pastores e Dirigentes de Círculo de Oração da 
Assembleia de Deus no Maranhão – CEADEMA. O evento grandioso 
contou com a participação do excelentíssimo Presidente da República, 
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Jair Messias Bolsonaro.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 088 / 2022

Concede a Medalha de Mérito 
Legislativo Manuel Beckman, ao Pas-
tor Raimundo Francisco dos Santos. 

Art. 1° Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo Manuel 
Beckman, ao Pastor Raimundo Francisco dos Santos, Presidente da As-
sembleia de Deus em Lago da Pedra – MA.

Art. 2°   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

JUSTIFICATIVA
Pastor Raimundo Francisco dos Santos, Presidente da Assem-

bleia de Deus em Lago da Pedra – MA, nasceu no dia 17 de novembro 
de 1947, no povoado São João da Mata, em São Luís Gonzaga, hoje 
município de Lago dos Rodrigues. É casado com a missionária Maria 
Belmar dos Santos, pai de sete filhos, avô de quinze, e bisavô de sete.

É membro da CEADEMA desde 11 de novembro de 1976. 
Nesses 46 anos de ministério, passou pelas respectivas cidades: Timon, 
Afonso Cunha, Timbiras, Dom Pedro, Tuntum, Coroatá, Lago da Pedra 
e Codó. Desde 21 de dezembro de 2002, preside a Assembleia de Deus 
em Lago da Pedra - MA.

Em 13 de janeiro de 2023, a igreja lagopedrense completará 70 
anos de fundação, e inaugurará o mega templo, um dos maiores do Es-
tado do Maranhão, e sediará em dezembro de 2023 a Assembleia Geral 
Ordinária da Convenção Estadual das Igrejas Assembleias de Deus no 
Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 089 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman ao Sr. Moacir 
Luís dos Santos, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão ao Sr. Moacir Luís dos San-
tos, Presidente da Assembleia de Deus em São José de Ribamar, no 
Estado do Maranhão.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman 
“em São Luís 01 de dezembro de 2022. - NETO EVANGELISTA - 
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 090 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman ao Sr. Alexan-
dre José Gonçalves, e dá outras providên-
cias.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da Assem-

bleia Legislativa do Estado do Maranhão ao Sr. Alexandre José Gonçal-
ves, Pastor da Assembleia de Deus, membro da CEADEMA.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman 
“em São Luís 01 de dezembro de 2022. - NETO EVANGELISTA - 
Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 029 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Le-
gislativa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja 
encaminhada Moção de Aplausos a Flavio Dino de Castro e Costa, 
parabenizando-o pela posse como membro da Academia Maranhense 
de Letras. 

Tendo em vista, seus brilhantes trabalhos e obras de reconhecido 
mérito, assim como toda sua trajetória marcada pela idoneidade e res-
peito às pessoas. É motivo de orgulho para toda a população maranhen-
se tê-lo agora como novo membro da Academia Maranhense de Letras, 
que com certeza irá superintender com trabalho, dedicação e elevado 
desempenho, agregando valores e credibilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas nesta mo-
ção de aplausos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de no-
vembro de 2022. - ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 030/2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Dr. Celso Gonçalo, parabenizando por assumir como 
presidente Conselho Deliberativo do Sebrae Maranhão (CDE-MA).

Cumpre mencionar que o Sr. Celso Gonçalo, assumiu Conselho 
Deliberativo do Sebrae Maranhão (CDE-MA), na atual gestão ocupava 
o cargo de vice-presidente da instância deliberativa da instituição.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Dr. Celso Gonçalo, parabenizando e desejando sucesso fren-
te ao Conselho Deliberativo do Sebrae Maranhão (CDE-MA),

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de dezembro de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 486 /2022 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Jornalista e Atleta EDIVALDO PEREIRA BIGUÁ, externando o mais 
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 03 
de dezembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de dezembro de 2022. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 488/2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
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(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente à Chefe do Departamento de 
Ciências da Saúde do Centro de Estudos Superiores de Caxias (UEMA), 
ANA CARLA MARQUES DA COSTA , solicitando que encaminhe: 

1) Todas as informações sobre o conteúdo da minuta da resolução 
que altera o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Universidade 
Estadual do Maranhão, que excluiria a cidade de São Luís das opções 
de internato. 

2) Todas as informações sobre o incremento das estruturas das 
unidades de saúde conveniadas em Caxias e de preceptores para o inter-
nato, considerando que são 36 (trinta e seis) estudantes egressos da 17ª 
turma do curso de medicina da UEMA. 

3) Todas as informações sobre a extinção do campo de internato 
da capital, ao passo que o Governo do Estado anunciou a implantação 
do curso de medicina na UEMA em São Luís. 

O presente pedido de informações se justifica pela ausência de 
informações prestadas aos alunos do Curso de Medicina de Caxias so-
bre alterações no internato e a possibilidade de extinção do internato na 
cidade de São Luís. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de novembro de 2022. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 489 /2022 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
do Presidente e vereador TEÓDULO ARAGÃO, externando o mais 
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 07 
de dezembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de dezembro de 2022. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 490 /2022 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Sr. 
SINÉSIO AQUINO, externando o mais profundo sentimento de Pesar 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 07 de dezembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de dezembro de 2022. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 7192/2022

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Carlos Bran-
dão, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Aparício Ban-
deira Filho, no sentido de providenciar o asfaltamento da MA-271 que 
liga as cidades de Paraibano e Sucupira do Norte.

Tendo em vista a melhora da mobilidade e na segurança do gran-
de fluxo de pessoas que transitam diariamente no trecho pretendido, 
tendo em vista que se trata de via imprescindível para o escoamento de 
insumos e via de acesso direto à BR-135.

Ora, o asfaltamento da referida via vai possibilitar o acesso da 
população com a necessária segurança, contribuir para o desenvolvi-
mento socioeconômico e turismo na região, promover a inclusão pro-
dutiva, facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado consumidor, 

assegurando aos moradores da localidade o direito a uma melhor qua-
lidade de vida. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 06 de dezembro de 2022. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7193 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, CARLOS 
BRANDÃO, e a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, LEUZINETE 
PEREIRA DA SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade de MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO (INTERNATO) DOS DISCENTES DO CURSO 
DE MEDICINA DA UEMA DE CAXIAS NA CIDADE DE SÃO 
LUÍS.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a pos-
sibilidade manutenção das atividades de estágio curricular obrigatório 
(internato) dos discentes do curso de medicina da UEMA de Caxias na 
cidade de São Luís. Tal medida se faz necessária, uma vez que essas ati-
vidades já são realizadas na capital e rede de saúde da cidade de Caxias 
ser insuficiente para formação dos alunos.

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 30 de novembro de 2022. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7194/2022

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 Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de medi-
das para conscientização da população municipal visando a redução da 
ingestão de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7195/2022

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 Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando a adoção de medidas para conscientização da popu-
lação municipal visando a redução da ingestão de alimentos ultrapro-
cessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7196/2022

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 Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas para conscien-
tização da população municipal visando a redução da ingestão de ali-
mentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7197/2022

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 Bequimão, Senhor  João Ba-
tista Martins, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7198/2022

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 Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal visando a redução da in-
gestão de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7199/2022

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 Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das para conscientização da população municipal visando a redução da 
ingestão de alimentos ultraprocessados. 
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Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 

número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7200/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora 
Christianne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7201/2022

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 Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7202/2022

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 Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7203/2022

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 Brejo, Senhor José Farias 
de Castro, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal visando a redução da ingestão de alimentos ultra-
processados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
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doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7204/2022

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 Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves da Silva solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7205/2022

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 Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-

vembro 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 7206/2022

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 Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7207/2022

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 Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7208/2022

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 Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7209/2022

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 Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7210/2022

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 Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7211/2022

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 Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal visando a redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7212/2022

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 Campestre do Maranhão, Se-
nhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 
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Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 

número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7213/2022

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 Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal visando a redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7214/2022

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 Capinzal do Norte, Senhor 
André Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal visando a redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro 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 7215/2022

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 Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 
doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
ANTÔNIO PEREIRA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra o deputado Adelmo 
Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente amigo Deputado Wellington do Curso, 
companheiros e companheiras, deputados e deputadas aqui presentes, 
a todos aqueles que nos assistem nas redes sociais. A vida é um sopro, 
não é? A vida... Nós estamos rapidamente de passagem neste plano, 
por isso é tão importante nós plantarmos o bem e deixarmos sempre 
uma semente boa e próspera. Hoje, infelizmente, Caxias inteira está 
de luto, uma tragédia sem proporções iguais, dois companheiros 
vizinhos meus de bairro, de casa. O Teódulo Aragão morava em frente 
à minha casa. A última vez que estivemos juntos foi na comemoração 
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da vitória do Presidente Lula; e, posteriormente, também o Sinésio. O 
Sinésio estudou comigo no ABC do bairro Trizidela em Caxias. Sinésio, 
casado com a vereadora Cíntia, jovens, com o futuro inteiro pela frente, 
brilhantes. Teódolo pleiteando ser candidato a prefeito, fazendo um bom 
trabalho, costurando bases, visitando comunidades, conversando com 
as pessoas, muito simpático e carismático. Já foi vereador no município 
de Aldeias Altas, filho do ex-prefeito de Aldeias Altas, o Doutor Torres 
e dona Rosângela. Eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno. E que 
a gente faça uma reflexão, Deputados e Deputadas, todos nós: a vida é 
muito presente em cada um de nós e essa vela, esse sopro tem que ser 
vivido com intensidade, com muito amor e com muito respeito para 
com o próximo. Por isso eu quero que esse minuto de silêncio seja 
incorporado por todas as famílias caxienses que nesse momento estão 
perplexas com o que aconteceu. Foi um acidente, uma fatalidade e que 
nós devemos continuar essa nossa jornada nesse plano terrestre, como 
eu disse anteriormente na minha fala, plantando o bem. Certamente, 
neste momento, ao encontro com o pai celestial, eles prestarão conta de 
todas as ações que fizeram neste plano. Que Deus abençoe os familiares 
do Sinésio e do Teódulo, a recuperação da assessora que ainda está 
no hospital, para que ela possa também se restabelecer o mais rápido 
possível e que todos nós sejamos protegidos pelo nosso bom e poderoso 
Pai. Que ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Era só isso que eu 
tinha a falar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio Moysés, 
por até cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Senhor Presidente, 
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Ordem ao nobre deputado, meu irmão Hélio 
Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Peço a V.Exa. 
que registre minhas condolências à família do meu amigo Sinésio 
e ao presidente da Câmara pelo trágico acidente dos dois. Minhas 
condolências à família.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Registrado, Deputado Hélio. O Expediente desta 
Casa vai ser em nome de todos os deputados lamentando a morte 
precoce dos dois jovens caxienses.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente Rildo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL - Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Muito obrigado. 

A gente começa com muita tristeza mesmo. Isso aí quando recebi a 
notícia... Sinésio era um sujeito sensacional, estava aqui o tempo todo 
com Zé Gentil, depois foi trabalhar, voltou para trabalhar com o Fábio, 
um cara altamente operacional, humano, amigo, bem relacionado, e é 
lamentável, num momento desses, a gente receber uma notícia assim. 
Fica aqui a nossa solidariedade à família, a todos os amigos, a todos 
os que tiveram a satisfação de trabalhar com Sinésio, de conhecê-lo. 
Sinésio, onde você estiver, meu irmão, que Deus te abençoe e esteja 
contigo. Também enviar condolências ao Vereador Teódulo. A atividade 
política não é fácil, a gente teve vários casos, nos últimos anos, temos 
nossa amiga, Deputado Andreia, que quase foi a óbito por conta de um 
acidente automotivo, de carro. Veículo não é brincadeira, o trânsito 
precisa ser mais bem regulamentado, as estradas precisam ser melhores, 
os motoristas precisam ser mais cuidadosos. E a gente lamenta muito. 
Se puder, deputado, eu gostaria de pedir só que zerasse o meu tempo, 
porque isso aí é uma parte excepcional aqui do pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Com certeza, Deputado Yglésio, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Agradeço. Olha, 
ontem, nós tratamos da situação do ferryboat.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Eu queria que zerasse o tempo do Deputado 
Yglésio, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado, Senhor 

Presidente. Ontem, nós trouxemos aqui à tribuna a situação do 
ferryboat, da cobrança da taxa de conveniência abusiva. Reajustar 
para reequilibrar o sistema é claro que é uma necessidade, mas houve 
aumento de custo substancial e precisa haver uma harmonização. Agora, 
o que fizeram em relação à taxa de conveniência é roubo completo, 
descarado. Eles tentam empurrar para ver se ninguém chia, mas, aqui 
na Assembleia Legislativa, os deputados chiam, sim, e não vão permitir 
que isso aconteça. Acabei de protocolar, junto com um requerimento 
de urgência, um projeto de lei que limita 10% a taxa de conveniência 
para todos os modais de transporte aqui no Maranhão. Quer comprar 
pela internet, não vai ser explorado. Comprar pela internet é bom para 
quem se programa, é bom para própria gestão portuária porque reduz 
os problemas na chegada quem está com hora marcada, aumenta a 
organização do sistema e é respeito ao passageiro, a quem atravessa, 
a quem tem o seu maquinário quer atravessar, ao empresário que quer 
também fazer a travessia, a todas as situações possíveis descritas. Só 
assim se a gente conseguir fazer uma marcação forte pela internet 
organizada, nós vamos conseguir dar mais qualidade a esse serviço. 
Teve um reajuste, vai ter a conveniência, só não vai ter roubo das 
concessionárias. Vamos protocolar, eu tenho certeza que não vai ter um 
deputado aqui para votar contra um projeto desse de interesse, deputado 
Hélio, da população em geral. Estamos juntos, conto com apoio dos 
colegas em defesa da população. Imaginar, deputado Rildo, que você pra 
viajar num final de semana, se você não tiver tempo de chegar duas, três 
horas antes no ferry para perder tempo, porque tempo é vida, as pessoas 
acham que, às vezes, o trabalho dá dinheiro, mas ele está tirando vida, 
a gente tá...né, tem coisas para investir que não seja ficar parado num 
ferry. Então, a gente precisa regular isso, ninguém quer interferir na 
atividade privada, mas a gente quer coibir os excessos e excesso vão ser 
coibidos por esta Casa Legislativa. Eu tenho certeza que o governador 
Carlos Brandão vai sancionar essa lei e limitar essa cobrança abusiva. 
Mudando aqui a pauta, olha, ontem, houve uma notícia que deixa a 
gente preocupado com a condução da cidade. Eu sou uma das pessoas 
que costuma ser contra qualquer instabilidade institucional de retirar, 
por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente da República 
do seu cargo. Mas o que está acontecendo em São Luís é caso para 
impeachment, já. O prefeito, ele entrou num parafuso de perseguição 
que ele realmente ele tem que ter a sanidade mental dele avaliada, 
porque o que aconteceu, e eu estou falando isso aqui com todo respeito. 
Eu estou é preocupado com o que está acontecendo com a cidade. 
Gente, tem ruptura institucional com a Câmara, o sujeito demitiu ontem 
a SEMCAS toda. Ele colocou uma pessoa que tem fortes indícios 
de corrupção e ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está 
acontecendo porque ele é centralizador. Ele tirou a Rosângela Bertoldo 
que não mandava em nada, colocou a adjunta para assinar tudo, para 
ficar com essa responsabilidade dos processos corruptos e agora para 
tentar salvar a pele dele, porque ele sabe que a coisa vai feder, ele 
demitiu todo mundo, do secretário ao DAS-5, o barnabezinho, gente. 
Tem lá cem pessoas, podendo chegar a quatrocentas pessoas que foram 
desempregadas com uma canetada. Gente, isso não é prefeito! Não é. 
Nós temos um tirano descontrolado, porque todo tirano, ele parte do 
princípio do descontrole das próprias faculdades mentais, na prefeitura. 
Quando tem uma denúncia de corrupção, se afasta o secretário e, no 
máximo, os superintendentes. A assistência social do município parou, 
já não tem a internet para fazer os cadastros, as atividades, agora não 
tem nem pessoal para trabalhar. Que brincadeira! O Prefeito será que 
ficou louco mesmo? Isso é caso para a Câmara se manifestar. Perdeu o 
controle. Esse negócio é sério. Tem que sair dessa Casa esses discursos. 
A população tem que saber o que está acontecendo. Nós temos um 
prefeito que perdeu as condições de continuar administrando essa 
cidade. Vou encaminhar para a Câmara um pedido de impeachment 
do Prefeito. Perdeu as condições de administrar São Luís. Perdeu 
as condições. Isso tem que ser denunciado, isso tem que sair da 
Assembleia. A imprensa precisa botar a mão na consciência e ajudar. O 
que está acontecendo nunca foi visto na história dessa cidade. Eduardo 
Braide, eu te faço um apelo, cara, volta para a realidade. Vai colocar o 
tiranete da administração agora, acumulando cargo, que é justamente o 
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cara que organiza toda safadeza da Prefeitura. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Eu peço que liberem o áudio do Deputado Yglésio. 
Fica à vontade, Deputado. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Até quando nós 
vamos silenciar para o que está acontecendo, gente? Vamos colocar a 
mão na consciência. Incentivo nenhum da Prefeitura vale a consciência 
duma cidade que está se perdendo. São Luís está se perdendo na mão 
dessa quadrilha, desses metralhas. Vamos colocar isso aqui para frente. 
Chega, Eduardo! Chega!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
HILDO AMARAL - De maneira remota, a Deputada Cleide Coutinho 
por até 5 minutos, sem direito a aparte. Solicito que liberem o áudio da 
Deputada Cleide.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO - Está 
me ouvindo agora?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
HILDO AMARAL - Agora sim, Deputada. Fique à vontade.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) - Eu só queria falar com o Adelmo. Também queria 
colocar meu nome nessa menção da morte do pessoal de Caxias, o 
Sinésio e o Teo, pessoas que trabalharam muito em política. Quando 
eu falo em política, é por Caxias. E eu quero pedir aqui também a Deus 
que conforte as famílias, por meio da oração, da solidariedade, que 
conforte as famílias, porque nós sabemos quanto isso é uma tragédia 
terrível. Eu queria que V.Exa. pedisse para o Deputado Adelmo, por 
favor, Deputado Adelmo, para colocar meu nome, porque eu sou de 
Caxias também. Conheço os dois por referência, pessoalmente. São 
pessoas comprometidas com o povo. E isso é muito triste, presidente 
Rildo. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Feito o registro, Dra. Cleide, e nós vamos 
acrescentar seu nome e seus sentimentos e de todos da Assembleia 
Legislativa. Com a palavra, o último orador, Deputado Wellington do 
Curso.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pela ordem, 
Senhor Presidente, V.Exa. poderia me inscrever no Pequeno Expediente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Logo após o Deputado Wellington, Deputado 
Marco Aurélio, logo depois, o Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quero destacar, neste 
momento, o projeto de lei de nossa autoria, que é o Projeto de Lei 296, 
que trata de relevante interesse turístico para as cidades dos Lençóis 
Maranhenses. Faço referência a Santo Amaro, Paulino Neves e 
Barreirinhas. A nossa luta em defesa também de Tutóia, Araioses e 
Humberto de Campos. Eu faço hoje referência a esse projeto que foi 
aprovado ontem na CCJ, já trouxemos hoje para a Tribuna da 
Assembleia, e as nossas ações em defesa da cidade de Santo Amaro. 
Tenho, na cidade de Santo Amaro, a minha namorada Ana Maria, seus 
familiares, seu Washington, Dona Delma, Franciane, e votos limpos 
que eu tirei na cidade de Santo Amaro, onde, em 2018, eu tive 15 votos, 
aumentei para 41 votos, mas votos limpos, votos honestos. Eu não fui 
atrás do prefeito, atrás de vereadores, então são votos limpos, votos 
honestos. E a nossa luta em defesa da cidade dos Lençóis Maranhenses, 
a exemplo de Santo Amaro, tanto é que, quando fiz a citação hoje da 
matéria de Santo Amaro e das cidades dos Lençóis Maranhenses, com 
esse projeto de lei aprovado, transformando-se em lei, podemos 
aumentar os incentivos, apoios para que as cidades possam se 
desenvolver muito mais. Temos a cidade de Barreirinhas que já se 
desenvolveu, mas precisamos também melhorar o potencial das cidades 
em torno, principalmente, a cidade de Santo Amaro. Então, Santo 
Amaro, continue contando com o apoio do Professor e Deputado 
Wellington do Curso. Senhor Presidente, agora pela manhã, está 

reunida, na Praça Maria Aragão, a Seleção Maranhense de Futebol para 
Cegos. Na semana passada, nós travamos uma luta aí com o governo do 
Estado para que possa disponibilizar a passagem, e eles possam 
competir no Rio de Janeiro, e assim, orgulhosamente, representar o 
Estado do Maranhão. E, graças a Deus, a nossa solicitação foi atendida. 
E hoje estão embarcando para o Rio de Janeiro, vão disputar o 
Campeonato Nacional de Futebol para Cegos e, com certeza, vão trazer 
o troféu, vamos ser campeões nesse campeonato nacional. É a nossa 
valorização, a nossa luta em defesa dos cegos do Estado Maranhão. 
Quero agradecer ao governo do Estado, ao Governador Carlos Brandão 
por ter atendido a nossa solicitação, e ao Secretário de Esporte que foi 
muito atencioso. Quero fazer esse agradecimento a todos eles. Muito 
obrigado, governador do Estado e Secretário de Esporte, nós teremos 
medalhas, troféus com certeza para o Estado do Maranhão. Só fazendo 
alteração, hoje, estão reunidos lá na Praça Maria Aragão e vão embarcar 
para a cidade do Rio de Janeiro, onde vão participar do Campeonato 
Nacional de Futebol para Surdos. Com a nossa atuação, na semana 
passada, recebemos no gabinete, eles não tinham a passagem, estavam 
há três meses solicitando ao governo do Estado, e, graças à nossa 
interferência, graças à nossa articulação, graças ao nosso pedido, o 
governo do Estado acatou, e a Seleção Maranhense de Futebol para 
Surdos vai disputar o campeonato do Rio de Janeiro, campeonato 
nacional, e com certeza será campeão. Nossa luta em defesa das pessoas 
com deficiência no Estado do Maranhão. Agradeço ao Governador 
Carlos Brandão e ao Secretário de Esportes por atender o nosso pedido. 
E aí mostra já uma articulação, aproximação com o governo do Estado, 
que é bom para o governo do Estado, nós aprovaremos, como sempre 
fizemos, mas quero agradecer, em particular, o governo do Estado, 
governador Carlos Brandão e o secretário de esporte, por disponibilizar 
as passagens e fazer com que os nossos atletas do futebol maranhense 
para surdos possam competir no Rio de Janeiro, parabéns a todos 
envolvidos! Aproveitando para falar do governo do Estado do 
Maranhão, mesmo sendo a oposição ao ex-governador Flávio Dino, ser 
oposição atual governo, mas eu quero fazer uma referência elogiosa um 
técnico do governo do Estado do Maranhão, que é o secretário de 
Saúde, doutor Tiago Fernandes. Jovem, advogado, professor e um 
brilhante técnico. Um dos melhores secretários do governo Carlos 
Brandão. E eu falo de forma institucional, professor e deputado 
Wellington do Curso tem solicitado, tem brigado, tem denunciado, mas 
todas as vezes que aparece um problema, na secretaria de Saúde, de 
forma institucional, doutor Tiago Fernandes tem sido muito atencioso à 
Assembleia e ao deputado Wellington, que mesmo de oposição, tem os 
seus pleitos atendidos com relação às cirurgias, com relação a 
atendimentos. Então, parabéns ao governo do Estado por ter no seu 
quadro secretário de Saúde, doutor Tiago Fernandes. Doutor Tiago 
Fernandes, faço hoje essa referência elogiosa com dever de justiça a 
V.Exa. pelo excelente trabalho como secretário de Saúde do estado do 
Maranhão. Parabéns! E falo isso de forma institucional. Todas as vezes 
que o mandado deputado Wellington, precisou de alguma coisa na 
secretaria, foi prontamente atendido pelo secretário de Saúde, doutor 
Tiago Fernandes, mesmo sendo a oposição ao governo do Estado. 
Parabéns pelo profissionalismo! Parabéns por ser um grande técnico na 
secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, doutor Tiago Fernandes, 
mesmo sendo oposição ao Governo do Estado. Parabéns pelo 
profissionalismo, parabéns por ser um grande técnico na Secretaria de 
Saúde do Estado Maranhão, doutor Tiago Fernandes. Senhor Presidente, 
como tem poucos oradores, só peço a V. Exª que pudesse me liberar três 
minutos da Mesa, por gentileza. Muito obrigado. Quero fazer referência 
elogiosa a um amigo que encontrei ontem na rua, e ele disse: Deputado, 
eu votei no senhor, votei no senhor pela sua atuação durante a pandemia, 
que foi nas UPAs, foi nos hospitais, e eu tive esse reconhecimento e 
votei para o senhor para deputado estadual. Muito obrigado, população 
do Maranhão, muito obrigado por acreditar, por confiar nas nossas 
ações como deputado estadual. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado 
de coração, que Deus abençoe você e a sua família. Senhor Presidente, 
hoje é um dia é memorável para o professor e deputado Wellington do 
Curso. Estou recebendo na Assembleia Legislativa hoje, minha pedra 
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preciosa, minha filha amada, minha filha adorada que eu amo tanto, e eu 
sempre preservei minha filha, todos sabem disso, para a segurança dela, 
eu sempre a preservei, e após a maior idade que eu comecei a apresentá-
la mais, colocar mais nos Iinstagrans, em fotos com divulgações. Mas 
eu aproveito a oportunidade de hoje, Cely, para destacar a mulher 
esplendorosa, maravilhosa e especial que você é. Muitos deputados, eu 
acompanhei durante a campanha, e poucos parentes se envolveram na 
campanha, e você, com muita humildade, com muita simplicidade, 
acompanhar o seu pai, todos os dias, pela manhã, nas feiras, nos 
mercados, nas caminhadas. Quantas vezes, você fez caminhada, após a 
faculdade? Hoje, minha filha é acadêmica de Medicina, e quantas vezes 
saía da faculdade ia fazer caminhada comigo, e, com muita disposição, 
com muita alegria, cumprimentava todos, inclusive com alguns 
galanteios nas ruas, com algumas tomações de gosto. Lembro-me que 
na feira da Cidade Operária uma pessoa disse: “Minha filha, você está 
com a calça rasgada. Seu pai não tem condição de lhe dar uma calça?” 
E o pai dela é que estava fazendo campanha, mas isso mostra sua 
simplicidade, a sua humildade, inclusive tomação de gosto. Às vezes 
pediam o número dela, Doutora Klícia: “Me dê seu número.” E ela 
atenciosamente dava: “Meu número é 2123”, que era o número do pai 
dela, Deputado estadual. Celen, tenho orgulho de você. Você é muito 
especial. Você foi criada com valores, nunca teve luxo, nunca se 
apresentou como filha do Deputado Wellington do Curso. Desde seu 
momento de estudo na infância, na adolescência, sempre bastante 
reservada, mas uma mulher valorosa, uma mulher que orgulha a sua 
família e que orgulha o seu pai. Minha futura médica, te amo, te amo, te 
amo de coração. É muito bom recebê-la, apresentá-la para os meus 
amigos, os deputados na Assembleia, você na Assembleia Legislativa 
Estado do Maranhão. Ontem eu recebi um elogio para você - não vou 
citar o nome - e que falava da sua simplicidade. E eu tenho orgulho da 
sua simplicidade, tenho orgulho de você. Te amo, te amo, te amo, meu 
amor, minha vida, minha filha. Celen Madalena Figueiredo Mendonça 
de Castro Bezerra, te amo, meu amor. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Registrando e agradecendo a presença da filha 
do Deputado Wellington do Curso, acadêmica de medicina, Celen 
Madalena Figueiredo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Com a 
palavra, o Deputado Marco Aurélio, por até 5 min sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente. Senhores deputados, 
deputadas. Primeiramente, também lamentar o acontecido na manhã 
de hoje, na cidade de Caxias, com as perdas irreparáveis à cidade, 
às famílias do Presidente da Câmara Teódulo Aragão e do assessor 
Sinésio, que já esteve nesta Casa também quando integrava a equipe 
do saudoso Deputado Zé Gentil. Desejar também que Deus restaure 
a saúde da assessora que estava também no carro e está hospitalizada. 
Que Deus possa restaurá-la. E lamentar profundamente essas perdas 
irreparáveis. Que Deus possa confortar as famílias e o povo de Caxias. 
Presidente, venho também, nessa oportunidade, como presidente 
da comissão de orçamento e como relator do projeto que tramita na 
comissão, que é a Lei Orçamentária Anual, dizer que tudo está sendo 
preparado para que, na próxima semana, a gente possa avançar para 
a abertura dos prazos para as emendas individuais dos deputados. 
Onde o relatório preliminar em relação ao orçamento já foi aprovado. 
Onde versa sobre os percentuais de cada área está em consonância 
com a legislação. Nós já temos aprovado esse relatório preliminar na 
Comissão de Orçamento. Ato seguido, a Comissão de Orçamento irá 
abrir prazos para as emendas individuais. Não só as emendas de cada 
deputado como também a participação que sempre há exaustiva através 
dos debates, seja na comissão ou no plenário, acerca do orçamento. 
Quero dizer da responsabilidade do governo Carlos Brandão que vem 
conduzindo o Estado. Governo Brandão que foi reeleito e mostra 
essa continuidade desse trabalho que vem dando certo, com a dupla 
Flávio Dino e Brandão e agora com Brandão e Felipe Camarão a partir 
do dia 1º de janeiro. Dizer da sensibilidade do Governador Carlos 
Brandão e de todo seu governo que agora prepara um orçamento que 
ele mesmo irá gerir e terá a participação desta Casa com os debates, 

com os indicativos, com a participação de necessidades indicadas por 
cada parlamentar. Dizer que esta Casa sempre será a parceira, como 
foi nessa última legislatura, tanto de Flávio Dino quanto de Brandão. 
Nós confiamos muito que esse orçamento é o preparo para um caminho 
de grandes investimentos, de uma alavanca de desenvolvimento, de 
garantia de direitos, de manutenção e ampliação de serviços públicos 
importantes, serviços esses que foram, inclusive, responsáveis pela 
reeleição do Governador Brandão, como, por exemplo, a ampliação 
do serviço de saúde, como, por exemplo, a ampliação de uma rede 
de segurança alimentar através dos restaurantes populares, como os 
investimentos do Programa Mais Asfalto na melhoria das cidades, na 
parceria com os municípios. Esses programas todos foram julgados e 
aprovados pelo povo. Para garantir a continuidade desse trabalho do 
Governador Carlos Brandão, haverá o nosso apoio como sempre teve 
aqui na Casa de Leis em qualquer missão que a gente tiver. E quanto ao 
orçamento, aviso a cada deputado e deputada que, na próxima semana, 
nós já tivemos reunião com o Presidente da Assembleia, com membros 
do governo, a exemplo do Secretário Chefe da Casa Civil, Sebastião 
Madeira; do Secretário de Articulação Política, Rubens Pereira; do 
Júnior Viana, que é Subsecretário da Casa Civil, com o Presidente 
Othelino, Deputado Yglésio e Deputado Rafael Leitoa, que é líder do 
governo, tratando exatamente das Emendas Parlamentares. Estou certo 
de que esta Casa vai continuar contribuindo com o Poder Executivo 
para que juntos possamos resolver problemas do Maranhão e assim 
concretizar expectativas e esperanças que são criadas em cada pleito 
eleitoral através do compromisso, através da promessa, mas, sobretudo, 
através da palavra. Dessa forma, Presidente, anuncio que a Comissão 
de Orçamento estará dando prioridade e que, nessa próxima semana, a 
gente avança na Comissão para aprovar o Orçamento ainda na Comissão 
e trazer para o Plenário e, assim, a gente fazer os debates necessários 
e aprovar esse orçamento que preparará o Estado do Maranhão para 
grandes investimentos e grandes conquistas sociais no próximo ano. 
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Último orador, Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente Rildo Amaral, da minha querida cidade 
Imperatriz, tão amada por todos nós, não é, deputado Marco Aurélio? 
Obrigado aqui pelo espaço, eu ocupo essa Tribuna, apenas para dizer 
que, na última semana, estive fora, cheguei ontem, já após a sessão, em 
torno de 12h30, horário local, e eu quero requerer verbalmente aqui que 
seja abonadas as minhas faltas, porque eu estava em missão, eu estava 
em um Congresso da ESBATE, deputado Yglesio, conhece muito esse 
Congresso, e na questão pública, de saúde pública lá, foi discutido muitas 
coisas, mas tivemos uma mesa redonda, e isso me interessou muito, 
sobre covid, o que aconteceu, o que está acontecendo, as atualizações 
presentes, e o que se espera para o futuro do covid, uma mesa redonda 
com as maiores autoridades brasileiras no assunto, e também com 
autoridades convidadas, autoridades internacional do meio científico, 
2 horas, uma mesa redonda, que ocupa 2 horas de um Congresso, é 
uma mesa redonda de grande importância, os colegas médicos aqui 
que me escutam nesse momento, sabem isso, e trouxemos, enquanto 
membro, e até agora Presidente da Comissão de Saúde, trouxemos esse 
conhecimento, essas informações, estaremos ali colocando à disposição 
dos membros da Comissão de Saúde, e também estaremos colocando a 
discussão do povo do Maranhão, no momento devido, e se necessário 
for, então, tivemos aí esses cinco dias fora nesse Congresso, exatamente 
ali representando esta Casa, e representando todos os colegas. Eu quero 
também chamar atenção, que nós estaremos hoje, a quem de interesse 
for, estaremos hoje, às 14h30, recebendo o senhor secretário de Estado 
da Saúde do Maranhão, doutor Tiago e sua equipe técnica, que, em 
audiência pública nesta Casa, organizada pela Comissão de Saúde, 
recebendo essa comissão técnica, para que eles possam apresentar, 
como a lei prevê, as metas fiscais de execução orçamentária de três 
quadrimestres, visto que nós estamos atrasados devido à pandemia, se 
acumulou esse quadrimestre e queremos colocar agora exatamente antes 
do final do ano, em dia, para que nós possamos começar o ano que vem 
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dentro da lei, dentro da legislação vigente no país. Às 14h30, portanto, 
de hoje, quarta-feira, estaremos na Sala de Comissões, naquela sala 
maior de comissões, onde acontecem as reuniões ordinárias da CCJ, 
nós estaremos a partir das 14h30, recebendo os técnicos da Comissão 
de Saúde e o secretário de Saúde do Estado, para que eles apresentem as 
metas fiscais. Então, todos os deputados e deputadas estão convidados, 
aquele que tiver interesse. É muito importante, porque isso já é uma 
praxe na Casa, onde além de, deputada Socorro, V. Ex.ª que faz parte da 
Comissão de Saúde, além de haver a apresentação das metas fiscais, há 
um verdadeiro simpósio, um verdadeiro de abre-se um diálogo, onde se 
colocam os problemas de cada deputado em suas regiões de saúde. Os 
problemas de cada deputado nos questionamentos que queiram fazer, 
viraram já habitualmente, esse momento, duas, três vezes, por ano, 
portanto, esse momento que o deputado tem a oportunidade de fazer 
as perguntas necessárias aos técnicos, ao Secretário. Na época o Lula 
respondia com muita educação, com muita tranquilidade as perguntas, 
as colocações e até resolvia problemas da saúde pública do Estado do 
Maranhão trazidos pelos colegas deputados. Então está feito o convite, 
hoje, às 14h30. E, finalmente dizer que hoje é um dia triste visto que 
perdemos dois amigos: Sinésio, que trabalhou conosco aqui na Casa; 
e um vereador que eu não tinha um conhecimento pessoal, mas sei 
também que é uma grande perda, uma pessoa que representa o povo ali 
de Caxias. E nós queremos aqui nos solidarizarmos com a família, com 
os amigos e com a sociedade caxiense, que está de luto nesse momento. 
É realmente uma tristeza, e a gente deseja que Deus possa exatamente 
trazer conformação para esta família. Obrigado, Senhor Presidente, 
era apenas isso que queria trazer para esta Casa e para a sociedade 
maranhense nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Presidente Deputado 
Rildo Amaral.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Agradeço, Deputado Antônio Pereira, o último 
orador do dia. 

IV – ORDEM DO DIA
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL - Projeto de Lei em discussão e votação, em primeiro 
e segundo turno, regime de urgência. Requerimento n° 401/2022, de 
autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 
de Lei n° 411/2022, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em 
discussão. Em votação. Aprovado os dois projetos do nobre Deputado 
Edivaldo Holanda. Vão à Sanção. Projeto de Lei em discussão e votação 
em segundo turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei nº 367/2022, de 
autoria do Deputado Glalbert Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. 
Aprovado. Projeto de Lei nº 321/2022, de autoria da Deputada Detinha 
(lê). Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de Lei em discussão 
e votação no primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei nº 
362/2021, de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão. Em 
votação. Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimento à deliberação do 
Plenário: Requerimento nº 482/2022, de autoria do Deputado Edivaldo 
Holanda (lê). Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento à 
deliberação da Mesa de número 472 a 481, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Deputada Doutora Cleide? Deferimento ou 
indeferimento?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Deferido 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Deferido. Aprovado também voto pelo 
deferimento. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL – Sem oradores inscritos. Tempo de Partidos ou 

Blocos. Deputado Adriano, pelo Bloco Parlamentar Independente MDB/
PV. Ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado 
Marco Aurélio. Declina. Bloco Parlamentar Democrático, PDT/ PL, 
PSC, União. Deputado Vinícius. Declina. Progressista. Declina. Partido 
Social Democrata. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL – Não tem oradores inscritos. Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim. 
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora 

Cleide Coutinho.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Douto-
ra Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Pro-
fessor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ri-
cardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wen-
dell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Adriano, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Daniella, Detinha, Dou-
tora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Pará Figueiredo, Paulo Neto e 
Roberto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíbli-
co e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Inscrito no Pequeno 
Expediente, pronunciaram-se os Deputados Ariston, Wellington do 
Curso, Doutor Yglésio e Mical Damasceno. Não havendo mais orado-
res inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a 
Ordem do Dia, anunciando, em único turno, a discussão e votação dos 
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC) nos: 648/2022, em redação final ao Projeto de Lei nº 065/2019, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, que regulamenta, no âmbito do 
Estado Maranhão, o restabelecimento dos serviços essenciais de águas 
e esgoto; 624/2022, em redação final ao Projeto de Lei nº 034/2021, de 
autoria da Deputada Daniella, que dispõe sobre gratuidade e prioridade 
na emissão de segunda via de documentos de identificação civil para 
mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e 647/2022, em 
redação final ao Projeto de Lei nº 273/2022, de autoria da Deputada 
Andreia Martins Rezende, que institui, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, a “Semana das Pessoas com Deficiências e das Pessoas com 
Doenças Raras”, os quais foram aprovados e os respectivos projetos de 
lei encaminhados à sanção governamental. Em primeiro turno, regime 
de prioridade, foi aprovado Projeto de Lei nº 399/2022 (Mensagem Go-
vernamental nº 068/2022), de autoria do Poder Executivo,  que dispõe 
sobre a revisão do plano plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 
11.204, de 31 de dezembro de 2019, com parecer favorável emitido pela 
CCJC. Em tramitação de urgência, também em primeiro turno, o Plená-
rio aprovou o Projeto de Lei nº 294/2022, de autoria do Deputado Viní-
cius Louro, que dispõe sobre a gratuidade na emissão de novos docu-
mentos, para pessoas atingidas por desastres naturais em regiões 
consideradas em estado de calamidade pública, no âmbito do Estado do 
Maranhão. Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, foram apro-
vados: Projeto de Lei nº 205/2021, de autoria da Deputada Mical Da-
masceno, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes 
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do Estado do Maranhão ao aprendizado da língua portuguesa de acordo 
com a norma culta oficial e orientações legais de ensino, com parecer 
contrário da CCJC e com parecer favorável da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; Projeto de Lei nº 283/2021, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui normas protetivas ao 
consumidor, associadas ao direito à informação e regulamenta o sistema 
de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de 
proteção ao crédito; Projeto de Lei nº 165/2022, de mesma autoria, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de televisão por assinatu-
ra, telefonia e internet, estabelecimentos comerciais de vendas no vare-
jo e atacado, que possuam Serviço de Atendimento ao Consumidor - 
SAC, de colocarem à disposição dos seus clientes, no âmbito do Estado 
do Maranhão, atendimento telefônico gratuito, através do prefixo 0800; 
Projeto de Lei nº 274/2019, ainda do Deputado Duarte Júnior, que esta-
belece normas para o registro e o respectivo cancelamento, em bancos 
de dados, serviços de proteção ao crédito e congêneres, de consumido-
res, no Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 479/2019, do mesmo 
autor, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água e luz 
a disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre débitos 
vencidos e mecanismos para sua quitação; Projeto de Lei nº  151/2021, 
do referido Deputado, que dispõe sobre a validade dos créditos eletrôni-
cos dos usuários de transporte público coletivo semiurbano no âmbito 
do Estado do Maranhão, estes com pareceres favoráveis da CCJC e da 
Comissão de Direitos Humanos e das Minorias; Projeto de Lei nº 
076/2022, também de autoria do Deputado Duarte Júnior, que  institui 
o “Dia Estadual das Parteiras Tradicionais”, no âmbito do Estado 
do Maranhão; Projeto de Lei nº 310/2019, de mesma autoria, que ins-
titui no âmbito do Estado do Maranhão, o Sistema Estadual denomina-
do “A Mulher na Política; Projeto de Lei nº  527/2021, do mesmo autor, 
que altera a redação da Lei nº 10.789, de 24 de janeiro de 2018, que 
dispõe sobre a prioridade de contratação de mão-de-obra maranhense 
pelas empresas da construção civil prestadoras de serviços, todos com 
parecer favorável da CCJC; Projeto de Lei nº 533/2019, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior, que dispõe acerca do direito de usuários do 
sistema de saúde privado a acompanhante durante todo o tempo de per-
manência em atendimento ou internação, com pareceres favoráveis da 
CCJC e da Comissão de Saúde; Projeto de Lei nº 585/2019, do referido 
Deputado, que institui e estabelece diretrizes para a Política Pública 
Estadual de Identificação e de acompanhamento educacional de alunos 
com epilepsia na rede de ensino do Estado do Maranhão, com pareceres 
favoráveis das CCJC e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia e o Projeto de Lei nº 118/2022, de autoria do De-
putado Edivaldo Holanda, que dispõe e regulamenta o projeto “Nossa 
Horta” nas escolas da rede pública de ensino integral no Estado do Ma-
ranhão, com parecer favorável da CCJC.  Ainda em primeiro turnos 
tramitação ordinária, o Plenário aprovou: Projeto de Resolução nº 
092/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de divulgação na TV ALEMA e no site da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, de fotos e nomes de pessoas desa-
parecidas e Projeto de Resolução  nº 142/2019, de autoria da Deputada 
Mical Damasceno, que concede medalha de mérito legislativo “Manuel 
Beckman” ao Senhor Raimundo Aristides Silva, ambos com parecer 
favorável da CCJC. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram também 
aprovados: Requerimento nº 286/2022, de autoria do Deputado Paulo 
Neto, solicitando que seja encaminhado expediente ao Governador do 
Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, bem como ao Secretário 
de Estado da Saúde, Senhor Tiago Fernandes, requerendo a construção 
de um hospital – infantil de alta complexidade na região do Baixo Par-
naíba, com sede na Cidade de Chapadinha; Requerimento nº 401/2022, 
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja subme-
tido ao regime de tramitação de urgência, com dispensa de interstício, 
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo 
após a presente Sessão Ordinária, as seguintes proposições de sua auto-
ria: Projetos de Lei 304/2019, 117/2022, 118/2022, 308/2022, 411/2022, 
436/2022, 437/2022, 442/2022 e 443/2022 e o Projeto de Resolução 
Legislativa nº 092/2019; Requerimento nº 487/2022, de autoria do De-
putado Doutor Yglésio, solicitando que seja discutido  e votado, em 

regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo 
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 455/2022. Por fim, a Mesa 
deferiu os Requerimentos nº 424 a 426; 429 a 471/2022, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, solicitando aos prefeitos e às Secreta-
rias de Educação, dos Municípios especificados, esclarecimentos sobre 
os detalhes DONDEF, previsto para iniciar em 2023. Por força de acor-
do de lideranças, foram apreciados e aprovados na presente Ordem do 
Dia: Projeto de Lei nº 455, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe so-
bre a extinção e criação de cargos em comissão no quadro de pessoal 
temporário da estrutura administrativa dos gabinetes de deputados deste 
Poder; em segundo turno, foi aprovado e encaminhado à sanção gover-
namental o Projeto de Lei nº 118/2022, de autoria do Deputado Edival-
do Holanda, que dispõe e regulamenta o projeto “Nossa Horta” nas es-
colas da rede pública de ensino integral no Estado do Maranhão e o  
Projeto de Resolução nº 092, também de autoria do Deputado Edivaldo 
Holanda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação na TV ALE-
MA e no site da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de 
fotos e nomes de pessoas desaparecidas. No primeiro horário do Grande 
Expediente, não houve oradores inscritos, bem como no tempo destina-
do aos Partidos ou Blocos e no Expediente Final. 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, 06 
de dezembro de 2022.  

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Primeira Secretária, em exercício

Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 
06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, ÀS 9:30, 
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

                                                                                                                    
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE 
CIRO NETO
MARCIO HONAISER
ZÉ INÁCIO
WELLINGTON DO CURSO
                                                            
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER EM REDAÇÃO FINAL Nº 682/2022 – Emitido 

ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 047/2022, que Institui a 
“Campanha Estadual de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer 
e outras demências”, institui o “Dia Estadual da Conscientização sobre 
a Doença de Alzheimer e outras demências” e revoga a Lei Estadual nº 
10.271, de 30 de junho de 2015.

AUTORIA: DEPUTADA BETEL GOMES
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO, em Redação Final, nos termos do 

voto do Relator. 

PARECER Nº 687/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 455/2022, que dispõe sobre a extinção e criação de 
cargos em comissão no Quadro de Pessoal Temporário da Estrutura Ad-
ministrativa dos Gabinetes dos Deputados da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA:  Deputado ARISTN SOUSA
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 686 /2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 448/2022, que Dispõe sobre a manutenção no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dos percentuais de 
21, 7% decorrentes de ações judiciais em face à Lei Estadual nº 8.369, 
de 29 de março de 2006.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA:  Deputado ARISTN SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 666/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 207/2018, que Dispõe sobre a distribuição gratuita de 
fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira 
infância.

AUTORIA: DEPUTADO ROBERTO COSTA 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº612 /2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 385/2022, que “Dispõe sobre os cuidados com o aluno 
portador de Diabetes Mellitus”.  

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 558/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 272/2022,  que Dispõe sobre a colocação de brinquedos 
para pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públi-
cos que são destinados à prática de esportes e lazer no âmbito do Estado 
do Maranhão.  

AUTORIA: DEPUTADA ANDREIA REZENDE 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 673/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 411/2022, que Dispõe sobre a prioridade de mulheres 
vítimas de violência sexual e doméstica, no processo seletivo do Siste-
ma Nacional de Emprego – SINE, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 674/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 161/2021, que Dispõe sobre a prioridade em Ações 
Cíveis e Criminais decorrentes de Estupro e em Ações Criminais decor-
rentes de Feminicídio. 

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO:REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 643/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 404/2022, que propõe revogar a Lei nº 11.827, de 28 de 
setembro de 2022, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas 
informativas, proibindo a discriminação em razão de orientação sexual 
ou identidade de gênero.  

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO 
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO   
DECISÃO:APROVADO, contra os votos dos Senhores Deputa-

dos Zé Inácio (Relator da matéria) e Ciro Neto.

PARECER DO VOTO VENCEDOR Nº 688/2022 - Emitido 
ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 404/2022, que propõe revo-

gar a Lei nº 11.827, de 28 de setembro de 2022, que estabelece a obriga-
toriedade de fixação de placas informativas, proibindo a discriminação 
em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.   

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO 
RELATORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator., nos termos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 461/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 211/2022,  que Dispõe sobre a criação de vagas de 
estacionamento para Advogados no exercício da profissão em Fóruns, 
Delegacias de Polícia, Instituições Prisionais, e em órgãos da Adminis-
tração Pública em geral no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade na forma do substi-

tutivo, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 676/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 378/2022, que “Institui a Política de Alfabetização 
Digital para os estudantes com Deficiência da Rede Pública de Ensino 
do Estado do Maranhão.”  

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade na forma do substi-

tutivo, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 675/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 242/2022, que Dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbi-
to do Estado do Maranhão, de se afixar nas embalagens de brinquedos o 
Selo Mundial das pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista 
e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade na forma de emenda 

modificativa, nos termos do voto do relator.

PARECER Nº 678/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 429/2022,  que Dispõe sobre a gratuidade do Transporte 
Coletivo Urbano nos dias de realização da votação de pleitos eleitorais

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado  CIRO NETO 
DECISÃO:REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 681/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº /2022,  que Dispõe sobre a garantia de fisioterapia de 
reabilitação para mulheres mastectomizadas no Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado  CIRO NETO 
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 683/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 390/2022,  que Altera o § 4º, do art. 2º, da Lei nº 11.111, 
de 1º de outubro de 2019, que dispõe sobre a instituição do Fundo do 
Trabalho do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado  CIRO NETO 
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 684/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº269 /2022,  que Dispõe sobre a responsabilidade de os 
condomínios residenciais e comerciais afixarem, nas áreas comuns e 
de circulação de condôminos, cartazes ou placas para divulgação dos 
canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças 
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e adolescentes.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº685 /2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 276 /2019, que “Estabelece a obrigatoriedade da presen-
ça de psicólogos nas Escolas Públicas Estaduais do Maranhão.” 

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 602/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº300 /2022,  que “Classifica o Município de Paulino Neves 
como de relevante Interesse Turístico.”

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 603/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 296/2022, que “Classifica o Município de Santo Amaro 
como de relevante Interesse Turístico.”  

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 604/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 302/2022,  que “Classifica o Município de Barreirinhas 
como de relevante Interesse Turístico.”

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 668/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 329/2022, que Institui a Política Estadual de Valorização 
da Mulher no Campo no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE  
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do 

substitutivo , nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 669/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 372/2022,  que Institui o Selo “Escola Amiga da Educa-
ção Inclusiva”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO PARÁ FIGUEREDO 
RELATORIA:  Deputado  CIRO NETO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 670/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 416/2022,  que Institui a Campanha de Incentivo ao Em-
preendedor Rural no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ARNALDO MELO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 671/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 412/2022, que Institui o “Dia Estadual do Profissional 
de Telecomunicação”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-
to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 672/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 409/2022, que Institui o Mês de Agosto, como o “Mês da 
Primeira Infância”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 561/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 200/2022, que “Institui o serviço de Despachante de 
Trânsito e dispõe sobre o credenciamento, pelo Departamento de Trân-
sito do Maranhão, de seus titulares e prepostos.” 

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 610/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 380/2022, que Dispõe sobre a implantação do “Programa 
Médico nas Escolas” no Estado do Maranhão, que funcionará como um 
sistema de prevenção a doenças infantis e infanto juvenil, por meio de 
atendimento médico básico, nas especialidades pediatria e oftalmolo-
gia, em todas as escolas da rede municipal e de estadual de ensino, até 
o ensino fundamental II.” 

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO:REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 662/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 443/2022, que                                                             Declara 
de Utilidade Pública o Instituto Mensagem - IM, com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 663/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 442/2022, que                                                             Declara 
de Utilidade Pública o Instituto Mulheres Justificadas - IMJ, com sede e 
foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 665/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 445/2022, que                                                             Declara 
de Utilidade Pública o Centro de Cultura e Socialização Comunidade 
Viva, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 664/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071/2022, que subscrito por mais de um 
terço dos membros desta Casa, que Altera a redação do art. 7º, do Regi-
mento Interno (Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004) e 
dá outras providências

AUTORIA: MESA DIRETORA 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº 637/2022 – Emitido À MOÇÃO DE APLAU-

SOS Nº /2022, manifestando ao Município de Icatu - MA, e extensivo 
aos Icatuenses, pela comemoração do seu aniversário de 408 (quatro-
centos e oito) anos de fundação. 

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 638/2022 – Emitido À MOÇÃO DE APLAU-
SOS Nº 022/2022, manifestando ao Município de Amarante do Ma-
ranhão - MA, pela comemoração do seu aniversário de 69 (sessenta e 
nove) anos de fundação. 

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

 PARECER Nº 639/2022 – Emitido À MOÇÃO DE APLAU-
SOS Nº 023/2022, manifestando ao Município de Sambaíba - MA, pela 
comemoração do seu aniversário de 69 (sessenta e nove) anos de fun-
dação.

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 677/2022 – Emitido ao VETO TOTAL  AO 
PROJETO DE LEI ORDINÁRIO Nº 356/2022,  que Dispõe sobre a 
criação, a partir de 01/10/2022, de cargos na carreira de Defensor Pú-
blico do Estado do Maranhão e sobre a criação de cargos em comissão 
na estrutura da Defensoria Pública do Estado Maranhão - DPE/MA.

AUTORIA:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

RELATORIA:  Deputado CIRO NETO 
DECISÃO:APROVADO MANUTENÇÃO do Veto Total, nos 

termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 07 de dezembro de 2022.

CÉLIA PIMENTEL
Secretária de Comissão

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 
2022, ÀS 8:30, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE 
RAFAEL LEITOA 
ZÉ INÁCIO
WELLINGTON DO CURSO
                           
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 694/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 294/2022, que “Dispõe sobre a gratuidade na emissão 
de novos documentos, para pessoas atingidas por desastres naturais em 
regiões consideradas em estado de calamidade pública, no âmbito do 
Estado do Maranhão.”

AUTORIA: DEPUTADO VINICIUS LOURO 
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 701/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 109/2022, que Estabelece que qualquer benefício fiscal 
concedido às empresas terá como requisito obrigatório em seu quadro 
funcional, o percentual mínimo de 5% de jovens exercendo o 1º Em-
prego.

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 700/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 447/2022, que Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Educacional Sheknah, com sede e foro no Município de 
Raposa, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO FÁBIO BRAGA 
RELATORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator. 

PARECER Nº 702/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Euvaldo Pereira Sá, 
Pastor Presidente da Assembleia de Deus em Timon.

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 703/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Luís Rios dos San-
tos, Pastor Presidente da Assembleia de Deus campo Vila Brasil ,em 
Sã luís.

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 704/2022– Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 079/2022, que Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Pedro Cardoso 
Lindoso – Presidente da Assembleia de Deus em Acoquede Vitória do 
Mearim, Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 705/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 080/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Antônio Rodrigues 
do Amarante Chaves, Pastor da Assembleia de Deus, membro da CEA-
DEMA. 

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 706/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 081/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Rayfran Batista da 
Silva, Primeiro Vice-Presidente da CEADEMA.

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº 707/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 082/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Osiel Gomes da Sil-
va, Presidente da Assembleia de Deus no Tirirical, na cidade de São 
Luis , Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 708/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 083/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Gerson Ferreira da 
Costa , Pastor da Assembleia de  Deus , membro da CEADEMA

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 709/2022– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 084/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Francisco Soares Ra-
poso Filho, Presidente da convenção Estadual das Igrejas Assembleias 
de Deus, no Estado do Maranhão. - CEADEMA.

AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
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 12 de dezembro de 2022.

CÉLIA PIMENTEL
Secretária de Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 816/2022

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os ní-
veis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa, 
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada 
de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-
res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de dezembro do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 09 de dezem-

bro de 2022.    
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 816/2022

MATRÍCULA NOME NIVEL

2807295 Ana Sara Mendes Diniz XVII

2807253 Marcia Virginia Gonçalves da Cruz XVII

2807246 Igor Costa Baeta XV

2807311 Nasson Lopes Noleto XVII

2807287 Pedro Henrique Pecegueiro Anchieta XV

2806784 Taciana Nogueira de Sousa Campelo XV

2807279 Marcelo Sousa Silva XV

2807261 Claudenir Neri Mendes XV

2807238 Maria Eduarda Sousa Ericeira IX

2803898 Francisco Willame de Souza XIII

2807303 Angelica Saboia Sousa Figueiredo 
Santana

XIV

P O R T A R I A   Nº 1751/2022

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 Pro-
cesso nº 2798/2022-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARCELO LOPES CARVA-
LHO, matrícula nº 1411354 e FLAVIA CRISTINA SOUSA REGO, 
matrícula nº 97931, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente,  como Fiscal e Fiscal Substituto do Contra-
to nº 50/2022, firmado entre  a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e a Empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM 
SANEAMENTO LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada em manutenção de equipamentos de Estação de Tratamento 
de Efluentes (ETE), especificamente no Reator Anaeróbico de Fluxo 
Ascendente (RAN) e no Filtro Submerso Aerado (FSA), fabricada em 
Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), incluindo o forneci-
mento e substituição/instalação de peças e componentes em material 
especificado para a ETE 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 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, 12 de dezembro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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