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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares
Deputado Helio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputada Mical Damasceno

Titulares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios 
Deputado Ariston
Deputado Wendell Lages
Deputada Helena Duailibe

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Titulares Suplentes

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Titulares
Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Titulares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Ciro Neto
Deputada Ana do Gás
Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
Deputado Helio Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Suplentes
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Deputado Ciro Neto
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Deputado Ariston 
Deputado Antonio Pereira
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Deputado Roberto Costa
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Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno

Suplentes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Daniella
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adriano
Deputado Jota Pinto

Suplentes
Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
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Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

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

VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  14 / 12 / 2022 – 4ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 14/12/2022 – (QUARTA - FEIRA)

I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE 

1. 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, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO 
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO-
LE – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

2. PROJETO DE LEI Nº 205/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE ESTABELECE MEDIDAS 
PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO ESTADO DO 
MARANHÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
DE ACORDO COM A NORMA CULTA OFICIAL E ORIENTAÇÕES 
LEGAIS DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA. A AUTORA RECORREU E O PLE-
NÁRIO REJEITOU O PARECER. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA.

3. PROJETO DE LEI Nº 283/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, INSTITUI NORMAS PROTETIVAS 
AO CONSUMIDOR, ASSOCIADAS AO DIREITO À INFORMA-
ÇÃO E REGULAMENTA O SISTEMA DE INCLUSÃO E EXCLU-
SÃO DOS NOMES DOS CONSUMIDORES NOS CADASTROS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COM PARECER FAVORÁVEL DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E DE DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS RELATOR DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO.  

4. PROJETO DE LEI Nº 076/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,  INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

5. PROJETO DE LEI Nº 165/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DAS EMPRESAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, 
TELEFONIA E INTERNET, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
DE VENDAS NO VAREJO E ATACADO, QUE POSSUAM SERVI-
ÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, DE COLO-
CAREM À DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES, NO ÂMBITO 

DO ESTADO DO MARANHÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
GRATUITO, ATRAVÉS DO PREFIXO 0800.. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO; E DE DI-
REITOS HUMANOS E DAS MINORIAS RELATOR DEPUTA-
DO NETO EVANGELISTA.  

6. PROJETO DE LEI Nº 274/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE NORMAS 
PARA O REGISTRO E O RESPECTIVO CANCELAMENTO, EM 
BANCOS DE DADOS, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
E CONGÊNERES, DE CONSUMIDORES, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO RICARDO RIOS; E DE DIREITOS HUMANOS E DAS 
MINORIAS RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.  

7. PROJETO DE LEI Nº 310/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, O SISTEMA ESTADUAL DENO-
MINADO “A MULHER NA POLÍTICA”. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. 

8. PROJETO DE LEI Nº 585/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI E ESTABELECE 
DIRETRIZES PARA A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DE IDEN-
TIFICAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DE 
ALUNOS COM EPILEPSIA NA REDE DE ENSINO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA; E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVAN-
GELISTA.

9. PROJETO DE LEI Nº 533/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE ACERCA DO DIREI-
TO DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO A ACOM-
PANHANTE DURANTE TODO O TEMPO DE PERMANÊNCIA EM 
ATENDIMENTO OU INTERNAÇÃO. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES ; E DE 
SAÚDE – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 

10. PROJETO DE LEI Nº 479/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA AS CONCESSIO-
NÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E LUZ A DISPO-
NIBILIZAREM, NAS FATURAS DE CONSUMO, INFORMAÇÕES 
SOBRE DÉBITOS VENCIDOS E MECANISMOS PARA SUA QUI-
TAÇÃO. PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES ; E DE DIREITOS HUMANOS E DAS MI-
NORIAS  – RELATOR DEPUTADA SOCORRO WAQUIM.

11. PROJETO DE LEI Nº  151 /2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A VA-
LIDADE DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS DOS USUÁRIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO SEMI-URBANO NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO.  PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO; E DE DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS  – RELATOR DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO. 

12. PROJETO DE LEI Nº  527 /2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA 
LEI Nº 10.789, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, QUE DISPÕE SO-
BRE A PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELIS-
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III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 142/2019, DE AU-
TORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. RAIMUNDO ARISTIDES SILVA, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
072/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR JOSÉ ANTÔNIO GORGEN, EMPRESÁRIO, REFERÊNCIA 
NO RAMO DO AGRONEGÓCIO DO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA  COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

15. REQUERIMENTO Nº 491/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE REGISTRE 
NOS ANAIS DESTA CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À 
POPULAÇÃO DE LUÍS DOMINGUES, PELA PASSAGEM DO 61º 
ANIVERSÁRIO, A SER COMEMORADO NO DIA 20 DE DEZEM-
BRO. REQUER, AINDA QUE DESTA MANIFESTAÇÃO DÊ-SE 
CIÊNCIA AO SENHOR, GILBERTO BRAGA QUEIROZ, PREFEI-
TO MUNICIPAL, E AO SENHOR, JONHY MARCIO BRAGA QUEI-
ROZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS 
SEUS PARES.

16. REQUERIMENTO Nº 492/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE REGISTRE 
NOS ANAIS DESTA CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À 
POPULAÇÃO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, PELA PASSA-
GEM DO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMO-
RADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO. REQUER, AINDA QUE DESTA 
MANIFESTAÇÃO DÊ-SE CIÊNCIA AO SENHOR IVO REZENDE, 
PREFEITO MUNICIPAL, E AO SENHOR GILVAN MORENO DA 
LUZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS 
SEUS PARES.

17. REQUERIMENTO Nº 495/2022, DE AUTORIA DO 
EDEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO SOLICITANDO 
QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGENCIA, 
EM UMA SESSÃO EXTREORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 
400/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE TRATA 
DO ORÇMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2023.

18. REQUERIMENTO Nº 500/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE SEJA 
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA, LOGO APÓS 
A PRESENTE SESSÃO OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGIS-
LATIVA NºS 75, 91, 92,93,86, 87,88, 89, 90/2022. 

VI - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO Nº 486/2022, DE AUTORIA DO 
EDEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGENGEM DE PESAR AOS FAMILIARES, 

DO JORNALISTA E ATLETA, SENHOR EDIVALDO PEREIRA BI-
GUÁ, PELO SEU FALECIMENTO. 

20. REQUERIMENTO Nº 488/2022, DE AUTORIA DO 
EDEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SLICITANDO QUE 
DEPOIS DE OUVIDO A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE À CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE CAXIAS 
(UEMA), ANA CARLA MARQUES DA COSTA1 , SOLICITANDO 
QUE ENCAMINHE.

21. REQUERIMENTO Nº 489/2022, DE AUTORIA DO 
EDEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES, 
PELO FALECIMENTO DO PRESIDENTE E VEREADOR TEÓDU-
LO ARAGÃO, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO SENTIMEN-
TO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 
07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

22. REQUERIMENTO Nº 490/2022, DE AUTORIA DO 
EDEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES, 
PELO FALECIMENTO DO SR. SINÉSIO AQUINO, EXTERNAN-
DO O MAIS PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU 
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO 
CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 14/12/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 474/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE LIMITA EM ATÉ 10% A TAXA DE 
CONVENIÊNCIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM ANTECIPADA 
NA INTERNET PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO 
MARÍTIMO, AQUAVIÁRIO E RODOVIÁRIO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 475/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO MM SOLIDÁRIA PROJETO SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA.

PROJETO DE LEI Nº 476/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MÃE NONATA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS/MA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 456/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE  AUTORIZA OS PODERES PÚBLI-
COS MUNICIPAIS A INSTITUIR O SERVIÇO DE TRANSPORTE 
UNIVERSITÁRIO DENTRO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 457/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE  DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO 
PERMANENTE DE CAMPANHAS CONTRA A VIOLÊNCIA SE-
XUAL EM ÔNIBUS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 458/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA QUANTIDADE DE 
NITRATO PRESENTE NA ÁGUA POTÁVEL OFERTADA NO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 459/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE PRAZO PARA AS 
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DIS-
PONIBILIZAREM COMPOSTEIRAS ORGÂNICAS PARA REA-
PROVEITAMENTO DE SOBRAS DA PRODUÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR.

PROJETO DE LEI Nº 460/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A DISPONI-
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BILIZAÇÃO DE ASSENTOS ESPECIAIS PARA PESSOAS COM 
OBESIDADE NOS ESTABELECIMENTOS QUE MENCIONA, NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 461/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA O ART. 1º DA LEI 10.286 
DE 21 DE JULHO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA 
ESTADUAL “CIDADÃO DO MUNDO”, PARA ADEQUAR A LEI 
12.852 DE 5 DE AGOSTO DE 2013, QUE ESTABELECE O ESTA-
TUTO DA JUVENTUDE.

PROJETO DE LEI Nº 462/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE INCEN-
TIVO À ADOÇÃO TARDIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 463/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE VEDA A PROIBIÇÃO DE INSTALA-
ÇÃO DE TELAS E REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS, SACA-
DAS, MEZANINOS E VARANDAS DAS UNIDADES PRIVATIVAS 
EM CONDOMÍNIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 464/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE CONS-
CIENTIZAÇÃO SOBRE A PARVOVIROSE CANINA NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 465/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO DA 
PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA 
DE INGRESSAR E PERMANECER EM AMBIENTES DE USO CO-
LETIVO ACOMPANHADO DE CÃO DE APOIO EMOCIONAL, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 466/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI 11.741/2022 QUE 
DISPÕE SOBRE OS CARTÓRIOS DIVULGAREM OS CASOS DE 
GRATUIDADE NOS SERVIÇOS NOTARIAIS GARANTIDOS POR 
LEI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 467/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A ROTULAGEM 
OBRIGATÓRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODU-
ZIDOS E COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO 
COM O INTUITO DE DAR CLAREZA AOS CONSUMIDORES SO-
BRE AS PRÁTICAS DA CADEIA PRODUTIVA COM O BEM-ES-
TAR ANIMAL.

PROJETO DE LEI Nº 468/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI 11.747/2022 QUE ES-
TABELECE AS DIRETRIZES PARA A CAPACITAÇÃO ESCOLAR 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA IDENTIFICAÇÃO E 
PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 
E ABUSO SEXUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 469/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI 10.342/15 QUE ESTA-
BELECE DIRETRIZES, OBJETIVOS E AÇÕES PARA A INSTITUI-
ÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 470/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE FICA INSTITUÍDA A POLÍTICA ES-
TADUAL DE ATENÇÃO ÀS EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS E O 
COMBATE AO RACISMO AMBIENTAL NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 471/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA ÀGAPE, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ESTADO DO 
MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 472/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ENTIDADE PROJETO “GANHANDO ALMAS E NÃO 
PALMAS”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 473/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO NO CA-
LENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O FES-
TIVAL DE LITERATURA PRETA DO ESTADO DO MARANHÃO 
- FELIPREMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 76/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE 
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (REGIMENTO INTERNO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO), IN-
CLUINDO RESERVA DE VAGAS A MULHERES E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA.

MOÇÃO Nº 29/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARIS-
TON RIBEIRO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS A FLÁVIO 
DINO DE CASTRO E COSTA, PARABENIZANDO-O PELA POSSE 
COMO MEMBRO DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS.

MOÇÃO Nº 30/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER A APROVAÇÃO DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRA-
ÇÃO AO DR. CELSO GONÇALO, PARABENIZANDO POR ASSU-
MIR COMO PRESIDENTE CONSELHO DELIBERATIVO DO SE-
BRAE MARANHÃO (CDE-MA).

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 28/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER A APROVAÇÃO DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMI-
RAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. JUIZ DE DIREITO 
NELSON MELO DE MORAES RÊGO, TITULAR DA AUDITORIA 
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 73/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR JOSÉ GENEROSO DA SILVA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 75/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BE-
CKMAN AO SR. JOSÉ ALVES CAVALCANTE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 27/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER A APROVAÇÃO DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRA-
ÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. JOSÉ GONÇALO DE SOUSA 
FILHO, PARABENIZANDO POR ASSUMIR A VAGA DE DESEM-
BARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MA-
RANHÃO (TRE-MA).

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 452/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E SINDICATOS DOS MOTO-
TAXISTAS E MOTOFRENTISTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 
- FESSIMOTO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ESTA-
DO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 453/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO FILANTRÓPICO E EDUCACIONAL TIA 
NANAN, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI Nº 454/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A GARAN-
TIA DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO NA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 14 de dezembro de 2022.
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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 treze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soa-

res
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Márcio Ho-

naiser

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio 
Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Wellington do Curso, Wendell Lages 
e Zé Inácio Lula.

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Da-
niella, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Othelino 
Neto (em missão institucional), Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Roberto Costa, Vinícius Louro.

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 para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata 
da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (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 para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO HÉLIO SOARES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 474 / 2022

LIMITA EM ATÉ 10% A TAXA 
DE CONVENIÊNCIA, PARA COM-
PRA DE PASSAGEM ANTECIPADA 
NA INTERNET PELAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇO MA-
RÍTIMO, AQUAVIÁRIO E RODOVIÁ-
RIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

Art. 1 - Fica limitada em até 10% da taxa de conveniência 
para compra de passagem antecipada na internet cobrada por empresas 
prestadoras de serviços de transporte marítimo, aquaviário e rodoviário 
no âmbito do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único: define-se como taxa de conveniência o sobre-
preço aplicado ao valor da tarifa das concessionárias de transporte para 
compras antecipadas de passagens para passageiros, veículos, máquinas 
e similares pela internet nos portais eletrônicos e aplicativos de celular 
utilizados pelas empresas.

Art. 2 - A regulamentação desta lei será feita pelo Poder 
Executivo.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de dezembro de 2022. - DR.YGLÉSIO - DE-
PUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

De modo precípuo, faz-se mister destacar que os modais de trans-
porte carecem de reajuste de preços, periodicamente, de maneira a tor-
nar a exploração econômica do transporte viável às concessionárias, 
contudo, abusos em sobretaxas devem ser combatidos.

O presente projeto de lei visa estabelecer um teto dentro de parâ-
metros legais para nortear a cobrança da taxa de conveniência pela in-
ternet.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de dezembro de 2022. - DR.YGLÉSIO - DE-
PUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 475 /2022

Declara de utilidade pública a As-
sociação MM Solidária Projeto Sociais do 
Município de Rosário/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação MM Solidá-
ria Projeto Sociais de Rosário/MA.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de dezembro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação MM Solidária Projeto Sociais de Rosário/MA, ins-
crita no CNPJ sob nº 98.711.963/0001-76, constituída em 18 de agosto 
de 2020, associação civil sem fins lucrativos e econômicos, de duração 
por tempo indeterminado, com sede na Avenida Amália Saldanha, nº 
03, Bairro Prata, CEP: 65150-000, São Luís/MA.

A associação tem por finalidade: promover programas de saú-
de; incentivar e promover a cultura; promover capacitação profissional; 
promover programas ambientais, a defesa, a preservação e conservação 
do meio ambiente e incentivar o desenvolvimento sustentável; promo-
ver programas sociais; promover atividades e programas de esporte, 
lazer, atividades e brincadeiras recreativas; promover a assistência so-
cial – atendente a todos os públicos interessados, incluindo: crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, portadores 
de deficiência física e todas as minorias da sociedade; promover o vo-
luntariado; promover palestras para a comunidade sobre qualidade de 
vida, promoção de saúde mental, transtornos do controle do impulso e 
transtornos psiquiátricos; promover ações, programas e atividades dire-
cionadas a consecução dos objetivos constantes deste Estatuto; manu-
tenção de campo de futebol nas áreas adjacentes; construção de fossas 
para as comunidades carentes, construção de poços artesianos para as 
comunidades carentes, construção de casas de alvenarias para comuni-
dades carentes, curso gratuito de costuras.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de dezembro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 476 /2022

Declara de utilidade pública o Ins-
tituto Mãe Nonata do Município de São 
Luís/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Instituto Mãe Nonata, 
com sede e foro no município de São Luís/MA.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de dezembro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto Mãe Nonata de São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob nº 
28.460.802/0001-01, constituída em 07 de julho de 2017, é uma asso-
ciação de pessoa jurídica sem fins lucrativos e de tempo indeterminado, 
com sede na Rua Nove, nº 49, Bairro Cohatrac IV, CEP: 65054-600, 
São Luís/MA.

A instituição tem por finalidade: atuar em todos os campos so-
ciais, principalmente de cunho assistencial, com autonomia administra-
tiva, financeira jurídica e patrimonial.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de dezembro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 477 /2022 

Institui o Dia Estadual da Jovem 
Advocacia.

Art. 1º - Fica instituído o dia 03 de fevereiro como o “Dia da Jo-
vem Advocacia”, a ser comemorado anualmente, que passará a integrar 
o calendário oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º - O Estado do Maranhão e a Sociedade Civil, em especial 
a Ordem dos Advogados do Brasil- Secção do Maranhão poderão fir-
mar parcerias para realização de eventos com o objetivo de valorizar a 
Jovem Advocacia Maranhenses. 

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

Plenário Nagib Haickel, em 12 de dezembro de 2022. - Othelino 
Neto - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição institui e inclui no calendário oficial do 
Estado do Maranhão o Dia Estadual da Jovem Advocacia, a ser come-
morado, anualmente, em 03 (três) de fevereiro.

A Constituição Federal prevê, em seu Art.133 que “o advogado 
é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 
atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Além de ser indispensável à administração da justiça, a advocacia 
contribui para o fortalecimento das instituições, de modo a defender a 
Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos hu-
manos, a justiça social, a boa aplicação das leis e a rápida administração 
da justiça.

A valorização do(a) advogado(a) em início de carreira é essen-

cial para o fortalecimento da classe. Sabe-se que, dentre os principais 
pontos de atenção dos(as) jovens advogados(as), pode ser citado a qua-
lificação, defesa das prerrogativas, anuidade, benefícios, estrutura e in-
teriorização da Ordem. E não é novidade que a Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Maranhão, conta com um amplo aparato em todo 
o Estado, tanto a sua sede, quanto as Subseções, que priorizam o aten-
dimento dos(as) advogados (as) em início de carreira, uma vez que é 
notório os desafios enfrentados para alcançar a tão esperada consistên-
cia profissional.

A data de 03 (três) de fevereiro foi escolhida em alusão à ins-
tituição nessa mesma data, mas no ano de 2015, do Plano Nacional 
de Apoio ao Jovem Advogado Brasileiro, por meio do Provimento n.º 
162/2015, cujas diretrizes vão ao encontro dos anseios da classe.

Assim, instituir no calendário oficial do Estado do Maranhão um 
dia de comemoração ao dia da jovem advocacia, é incentivar e impul-
sionar o desenvolvimento profissional desses que são indispensáveis à 
administração da justiça, fortalecendo a luta pela defesa das prerroga-
tivas.

Desta forma, apresento esse projeto de Lei e conto com o apoio 
dos Nobres Deputados Estaduais para a aprovação da presente propo-
situra.

Plenário Nagib Haickel, em 12 de dezembro de 2022. - Othelino 
Neto - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 491/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de Luís Domingues, pela passagem do 61º aniversário do 
município, a ser comemorado no dia 20 de Dezembro. Requeiro, ain-
da, que desta manifestação dê-se ciência a Senhor (a), Gilberto Braga 
Queiroz, Prefeito (a) Municipal, e ao Senhor (a), Jonhy Marcio Braga 
Queiroz, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população luis dominguense é 
com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de Luís Domingues – MA. 

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de dezem-
bro de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 492/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de São Mateus do Maranhão, pela passagem do 61º ani-
versário do município, a ser comemorado no dia 26 de Dezembro. 
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência a Senhor (a), Ivo 
Rezende, Prefeito (a) Municipal, e ao Senhor (a), Gilvan Moreno da 
Luz, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
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Em reconhecimento ao labor da população são-mateuense é 

com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de São Mateus do Maranhão – MA. 

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de dezem-
bro de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 494 /2022

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ou-
vida a Mesa, seja emitida NOTA DE PESAR às famílias dos Srs. Teó-
dulo Aragão, Presidente da Câmara Municipal de Caxias-MA e Sinésio 
Aquino, Assessor da Prefeitura Municipal de Caxias-MA, vítimas de 
acidente automobilístico ocorrido no dia 07 de dezembro de 2022.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 07 de dezembro de 2022. – DANIELLA - Deputada 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 495/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado Maranhão e após a manifestação do Plenário, 
solicito que seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma 
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº  400 /22, de autoria do Poder 
Executivo, que trata do Orçamento Geral do Estado para 2023. 

               
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de dezembro de 2022. 

- Deputado Rafael Leitoa    - Líder do Governo 

REQUERIMENTO Nº 496/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após a deli-
beração da mesa, seja justificada minha ausência das sessões plenárias 
dos dias 08,09 e 10 de novembro de 2022, em razão de ter participado 
da 25° Conferência Nacional da UNALE, em Recife – PE, representado 
Esta Casa. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 12 de dezembro de 2022.  - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO Nº 497 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado Maranhão e após a manifestação do Plenário, 
solicito que seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma 
Sessão Extraordinária, O Projeto de Lei nº 376/22, de autoria do Depu-
tado Othelino Neto, os Projetos de Resolução Legislativa n°s 77, 78 ,79, 
80, 81, 82, 83, 84/22, todos de autoria da Deputada Mical Damasceno.

               
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de dezembro de 2022. 

- Mical Damasceno - DEPUTADA ESTADUAL 

REQUERIMENTO N° 501 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 474 / 2022.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 
2022. – DR. YGLÉSIO – Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 7216/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas 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 7217/2022

Senhor Presidente,

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 Cedral, Senhor Fernando 
Gabriel Amorim Cuba, 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, 
ocasionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saú-
de divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados 
aumenta 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-
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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 7218/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de me-
didas 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 7219/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas 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 7220/2022

Senhor Presidente,

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 Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, 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 7221/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, 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.
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INDICAÇÃO Nº 7222/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas 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 7223/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas 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 
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 7224/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas 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, ocasionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da 
saúde divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessa-
dos aumenta 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 7225/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Mi-
randa da Silva Barroso, 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 7226/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Se-
nhor Divino Alexandre de Lima, 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, ocasionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da 
saúde divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessa-
dos aumenta 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 7227/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas 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 7228/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas 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 7229/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 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 7230/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas 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 
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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 7231/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas 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 7232/2022

Senhor Presidente,

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 Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, 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 
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 7233/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Ale-
xssandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas 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 7234/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a adoção de medidas 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.
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INDICAÇÃO Nº 7235/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a adoção de 
medidas para conscientização da população municipal visando a redu-
ção 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 7236/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal visando a redução da ingestão de alimen-
tos 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 7237/2022

Senhor Presidente,

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

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor 
Gilberto Braga Queiroz, 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 7238/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a adoção de medidas para conscientização da po-
pulação 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 
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 7239/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas 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 7240/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas 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 7241/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal visando a redução da ingestão de alimen-
tos 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 7242/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, 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 7243/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria Do-
mingas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas 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 
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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 7244/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor So-
limar Alves de Oliveira, 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 7245/2022

Senhor Presidente,

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 Mirinzal, Senhor Amaury 
Santos Almeida, 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 7246/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas 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 7247/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda 
Nunes Cunha, 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 7248/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, 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 7249/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas 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 7250/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, 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 7251/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas 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 7252/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas 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.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 17
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 7253/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, 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 7254/2022

Senhor Presidente,

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 Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, 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 7255/2022

Senhor Presidente,

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 Bacurituba, Senhora Letícia Lí-
bia Barros Costa, 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 7256/2022

Senhor Presidente,

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 Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, 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 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7257/2022

Senhor Presidente,

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 Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, 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 7258/2022

Senhor Presidente,

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 Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, 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 7259/2022

Senhor Presidente,

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 Axixá, Senhora Maria Sônia Oli-
veira Campos, 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 7260/2022

Senhor Presidente,

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 Bacuri, Senhor Washington 
Luis de Oliveira, 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 7261/2022

Senhor Presidente,

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 Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção 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 7262/2022

Senhor Presidente,

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 Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e 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 7263/2022

Senhor Presidente,

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 Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, 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 7264/2022

Senhor Presidente,

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 Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, 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 7265/2022

Senhor Presidente,

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 Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva Sousa, 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 7266/2022

Senhor Presidente,

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 Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, 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 7267/2022

Senhor Presidente,

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 Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, 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 7268/2022

Senhor Presidente,

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 Alcântara, Senhor William Gui-
marães 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 7269/2022

Senhor Presidente,

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 Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, 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 7270/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, 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 7271/2022

Senhor Presidente,

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 Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, 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 7272/2022

Senhor Presidente,

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 Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, 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 7273/2022

Senhor Presidente,

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 Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, 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 7274/2022

Senhor Presidente,

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 Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, 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.
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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 7275/2022

Senhor Presidente,

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 Anajatuba, Senhor Helder 
Lopes Aragão, 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 7276/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana 
Marão Félix, 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 7277/2022

Senhor Presidente,

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 Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes 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 7278/2022

Senhor Presidente,

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 Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, 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 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7279/2022

Senhor Presidente,

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 Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, 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 
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 7280/2022

Senhor Presidente,

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 Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, 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 7281/2022

Senhor Presidente,

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 Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, 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 7282/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas 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 7283/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando a adoção de medidas 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 7284/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando a adoção de medidas 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 
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 7285/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas 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 7286/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
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 7287/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas 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 
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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 7288/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando a adoção de medidas 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 7289/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando a adoção de medidas 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 7290/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando a adoção de medidas 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 7291/2022

Senhor Presidente,

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 Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, 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 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7292/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, solicitando a adoção de medidas 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 7293/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando a adoção de medidas 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 7294/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando a adoção de medidas 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 7295/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando a adoção de medidas 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 7296/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando a adoção de 
medidas para conscientização da população municipal visando a redu-
ção 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 7297/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
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 7298/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando a adoção de medidas 
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 7299/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas 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 7300/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, solicitando a adoção de medidas 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 
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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 7301/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando a adoção de medidas 
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 7302/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a ado-
ção 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 7303/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando a adoção de medidas 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 7304/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, Se-
nhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas 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 7305/2022

Senhor Presidente,

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 29
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor Antô-
nio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas 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 7306/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a adoção de medidas 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 7307/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas 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 7308/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando a adoção de medidas 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 7309/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal so-
licitando a adoção de medidas para conscientização da população mu-
nicipal 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.
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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 7310/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas 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 
DEPUTADO HÉLIO SOARES – Expediente lido, Senhor Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

MÁRCIO HONAISER – Passamos a palavra ao Deputado Wellington 
do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia. Que Deus seja louvado! Cumprimentar, de forma especial, duas 
pessoas especiais para o Professor e Deputado Wellington e também 
para o mundo de forma institucional, que é o meu amigo Ligeirinho, meu 
pastor que já foi a igreja tomar bênção do meu amigo, pastor Ligeirinho, 
meu amigo particular, por quem tenho um grande apreço. A outra é 
a Cristiane França, uma grande jornalista do Estado do Maranhão, 
que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Senhor Presidente, 
estamos na iminência de votar o orçamento e a nossa preocupação é 
com o Estado do Maranhão, como sempre foi nos dois mandatos, os 

quais recebemos de Deus e da população do Estado do Maranhão. Já 
apresentamos emendas ao orçamento para que nós possamos tentar 
mudar a forma de conduzir a gestão e o orçamento contemplando 
os anseios da sociedade. Então estamos apresentando emendas ao 
orçamento para a construção de um hospital público veterinário no 
Estado do Maranhão, para a nomeação de todos os aprovados que ainda 
faltam do concurso público da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Aged, 
Iprev, Procon, Detran. Essa é nossa luta permanente em defesa dos 
aprovados em concurso. Estamos apresentando emenda ao orçamento 
para realização de novos concursos públicos. Estamos atentos às 
demandas da sociedade para que nós possamos ter essa contemplação 
do orçamento. Segundo assunto: nós temos um projeto que tramita nesta 
Casa, que é o Projeto de Lei nº 161/22, que é o Quebra de Cláusula 
de Barreira, projeto que é muito importante para os concurseiros, os 
aprovados no concurso e os que ainda vão fazer concurso no Estado 
do Maranhão. E foi construído com várias mãos, ouvimos o Maranhão, 
ouvimos a população e trouxemos para a Assembleia. Já foi aprovado 
na CCJ, foi aprovado na Comissão de Administração e temos lutado na 
pauta para que ele entre em discussão e aprovação na Assembleia, mas 
não depende exclusivamente do Professor e Deputado Wellington do 
Curso. Então, nós estamos na luta, continuamos na luta. O nosso intuito 
é que seja aprovado. Não engavetamos. Não estamos guardando, pelo 
contrário, estamos na luta permanente e acreditamos que o PL nº161 
será aprovado pelos deputados, vai para sanção do governador e com 
certeza também será sancionado pelo Governador Carlos Brandão. A 
luta continua. Senhor Presidente, e essa luta em defesa dos concursos 
públicos que nós tratamos na Assembleia Legislativa com muita 
seriedade, com responsabilidade, é para que nós tenhamos, não QI, não 
quem indique. Mas que as pessoas possam entrar no serviço público por 
conta exclusivamente do estudo, da sua dedicação, sem depender dos 
outros. Uma luta permanente e nós não vamos nos dobrar com relação 
a isso. Fizemos oposição ao ex-Governador Flávio Dino, durante 
dois mandatos. E não mudou em nada. Continuo na oposição, mas 
eu tenho muita serenidade. Muita responsabilidade dos meus atos. E 
todas as vezes que porventura algo bom para o Estado do Maranhão foi 
apresentado na Assembleia, eu vou discutir, vou aprovar e vou elogiar e 
parabenizar e principalmente agradecer. Por que eu estou dizendo isso? 
Que, na última semana, fizemos a solicitação ao Governo do Estado 
em defesa da seleção maranhense de futebol para surdos. Solicitamos 
a passagem, solicitamos para que eles pudessem fazer o deslocamento. 
E pudesse disputar o campeonato do Rio de Janeiro. Para nossa alegria, 
alegria do Maranhão, eles foram para a quarta de finais e ganharam 
do Estado de Minas Gerais, o atual campeão. Foram para sem finais e 
ganharam do vice-campeão Rio de Janeiro e disputaram a final com o 
Distrito Federal. Campeonato Brasileiro de Futebol para Surdos tem 
um campeão e o campeão é o Estado do Maranhão. Inclusão, pessoas, 
com deficiência com inclusão, e o deputado Wellington defende isso, 
e foi solicitado pelo Governo do Estado. A Secretaria de Esporte, e 
fomos atendidos, e eu fui me despedir dos atletas e agradeci, por que 
eu não vou agradecer? Agradecer ao Governo do Estado com muita 
coerência, com muita responsabilidade. Mas não mudou em nada, o 
meu posicionamento continua o mesmo. Continuo na Oposição ao 
Governo do Estado defendendo professores, defendendo policiais, 
defendendo as pessoas com deficiência, defendendo a população do 
Estado do Maranhão. Mas, todas as vezes, que as nossas solicitações 
forem atendidas, eu vou elogiar e vou agradecer o posicionamento do 
Governo do Estado do Maranhão. Esse é o meu posicionamento em 
defesa da população do estado. Prova disso, que nós temos um problema 
grave que eu fui o primeiro a denunciar e não mudou em nada, que é 
a situação do ferry, situação caótica que o ex-Governador Flávio Dino 
piorou a situação. E nós tivemos coragem para denunciar nesta Casa, e 
Professor e Deputado Wellington sempre teve razão, prova disso que a 
Justiça Federal agora suspendeu as atividades do ferry José Humberto. 
E é por isso que nós fiscalizamos, nós cobramos, levamos ao Procon, 
levamos ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Justiça Federal, 
à Polícia Federal, para que possam investigar. Nós trazemos para a 
Assembleia Legislativa, as denúncias, nós damos atenção à população e 
vamos continuar firmes no nosso propósito, nosso mandato tem dono e 
o dono é a população do Estado do Maranhão. Vamos continuar firmes 
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no nosso propósito de fiscalizar, de cobrar, de denunciar, para que nós 
tenhamos melhorias, todos os dias, acreditamos e lutamos por um 
Maranhão melhor, não nos dobramos, não nos vendemos, continuamos 
fiscalizando em nome da população do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
MÁRCIO HONAISER - Chamamos agora a Deputado Mical para fazer 
uso da tribuna, 5 minutos, Deputada. Deputada Mical, sua vez de usar a 
tribuna, e a gente devolve a presidência ao Deputado Wellington. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, a minha amiga 
Deputada Mical Damasceno, para honra e glória do Senhor, por cinco 
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) – Amém! A Deus seja a glória. Senhor Presidente, 
deputados e deputadas, imprensa, eu subo, mais uma vez, a essa tribuna 
para dizer da minha alegria, da minha satisfação. Eu participei agora 
cedo da reunião da CCJ e tinham umas medalhas que nós indicamos 
para os nossos ministros do evangelho, os pastores que fazem parte 
da nossa denominação Assembleia de Deus, e todos tiveram parecer 
favorável. E eu estou muito feliz porque, segunda-feira agora, dia 19, 
acontecerá a sessão solene alusiva ao centenário das Assembleia de 
Deus no Estado do Maranhão e nós vamos aproveitar para homenagear 
esses homens servos de Deus que tanto trabalharam arduamente aqui 
dentro do Estado do Maranhão e vamos prestigiar com a maior comenda 
da Casa, a Medalha Manuel Beckman. E eu quero aqui agradecer 
ao nosso Deputado Edivaldo Holanda, nosso irmão em Cristo, que 
nos ajudou também indicando umas medalhas, e muito obrigada por 
nos atender para que a gente pudesse prestigiar ainda mais pessoas e 
também ao Deputado Neto Evangelista que também atendeu o nosso 
pedido e indicou também algumas medalhas. E uma das pessoas que 
nós vamos prestigiar é o nosso Deputado Pastor Cavalcante. O Pastor 
Cavalcante é o presidente das Assembleias de Deus na região sul, é 
presidente da Comadesma. E nós vamos homenageá-lo nesse dia. 
Esperamos que ele esteja aqui na segunda-feira. E, assim, são vários 
líderes como o presidente da nossa convenção, o pastor Francisco 
Raposo, o meu pai. E, na verdade, Deputado Pastor Cavalcante, essa 
medalha Manuel Beckman já tinha sido aprovada por esta Casa desde 
2005, de autoria da Deputada Telma Pinheiro, mas, infelizmente, 
não teve, assim, por exemplo, não houve tempo para a entrega dessa 
medalha. E aí a gente vai dar jus, nós vamos convidar a ex-deputada 
Telma Pinheiro, porque também acho que vai ser válida a vinda dela 
para entregarmos, nos ajudar a entregar essa medalha ao meu pai, o 
pastor Pedro Damasceno, que agora, dia 23 de dezembro, vai fazer 40 
anos que ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Viana. Eu 
fiquei muito feliz que toda aquela parte burocrática já tinha passado. 
Na verdade, só faltava mesmo sair no Diário Oficial para ser entregue 
essa medalha. Eu quero também aqui o nosso amigo querido deputado 
Yglésio também, que sempre está aqui nos apoiando com os projetos, 
sempre nos ajuda e nos defende. Obrigada, Deputado Yglésio. Deus o 
abençoe ricamente. Você agora está do nosso lado, e nós estamos firmes 
aqui. Eu fico muito triste, porque eu não vou mais ter essa companhia 
do meu querido Pastor Cavalcante na próxima legislatura, mas eu sei 
que Deus vai fazer com que o senhor possa galgar e conquistar e, com 
certeza, poderá vir para esta Casa ou então a Câmara mais alta. Deus 
abençoe. Obrigada, Senhor Presidente. A Deus seja a glória, Senhor 
Presidente. Eu só queria fazer referência que hoje, na verdade ontem, 
foi a abertura da AGO, a Convenção Estadual das Assembleia de Deus 
no Estado do Maranhão. Eu participei ontem da abertura e estou indo, 
daqui a pouco, para a cidade de Chapadinha, onde toda a liderança da 
Assembleia de Deus, da nossa denominação, da missão. Lá estamos 
reunidos, são pastores, missionárias, esposas de pastores e também 
dirigentes, toda cúpula reunida em uma só cidade. A abertura contou 
com mais de 3 mil pessoas, Deputado Márcio Honaiser, muito lindo, 
e é para nós, um encontro mais importante do ano, a AGO, que é a 
Assembleia Geral Ordinária, com sessões que acontecem como aqui, 
debatendo problemas do cotidiano da igreja, se é para resolver, se é 
para destituir, se é para apresentar pastores. Assim acontece durante 
todos esses dias. O encerramento será na sexta-feira. São essas minhas 
palavras, Senhor Presidente. Obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo a esta tribuna, 
Presidente, para solicitar à Mesa Diretora desta Casa que hoje foi lido 
e amanhã seja colocado para votação, em regime de urgência, o projeto 
de lei que trata justamente da limitação da taxa de conveniência cobrada 
nos ferryboats no Estado do Maranhão. Fomos surpreendidos, além do 
aumento da repactuação de preços que, a nosso ver, é justa em relação 
à passagem do ferry e porque a gente não tem como dizer que os custos 
não aumentaram muito nos últimos dois ou três anos. Isso seria uma 
grande irresponsabilidade e um discurso falacioso de quem não tem 
responsabilidade, mas aí a surpresa foi quando houve a exacerbação da 
cobrança da taxa de conveniência. Pastor Cavalcante, para o senhor ter 
noção, a passagem que custa R$ 100,00 para ser comprada pela internet 
para um dia de semana normal ela vai para R$ 130,00. A passagem 
que é para um final de semana ou para um feriado, você tem que pagar 
antecipado de R$ 150,00. Ou seja, a internet que vem para organizar 
a fila, os fluxos, o fluxo de caixa, os pagamentos, tudo que acontece 
ele está sendo utilizado na verdade pra criar uma super despesa extra 
e aí pra onerar indevidamente os usuários do transporte aquaviário do 
Maranhão. Então, nós fizemos uma lei ampla, que limita a cobrança 
a 10% dessa taxa de conveniência em todos os modais de transporte 
intermunicipal do estado. Já houve uma repercussão positiva, porque 
no mesmo dia, depois, teve uma reunião no Ministério Público onde já 
foi debatida a necessidade de reduzir essas taxas. Estamos dialogando 
com a MOB, a MOB acredita numa possibilidade de até 15%, eu sou 
frontalmente contra, porque eu acho que 10% cobre tranquilamente os 
custos com o portal, que é um portal compartilhado entre as empresas 
e garante justiça social a todos que são usuários de ferry, claro, sem 
deixar de registrar que no acordo houve também uma vantajosidade pra 
quem não é usuário de automóvel, ou maquinário que faz a travessia, a 
passagem que custava R$ 12 foi pra R$ 10, que é um ponto positivo, aí 
da gestão da MOB nesse momento, mas, a gente não pode permitir que 
o consumidor seja de maneira injusta e indevida, onerado da forma que 
foi com essa questão da taxa de conveniência. Por isso, a gente gostaria 
de pedir à Mesa que colocasse amanhã para nós fazermos a votação 
dessa PL em regime de urgência. Eram essas palavras, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Parabéns, deputado Yglésio, pela 
sensibilidade, conte com o apoio do Professor e Deputado Wellington 
dessa luta aí dos ferrys e principalmente para ajudar a população, conte 
comigo. Com a palavra, deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, eu uso mais uma vez essa tribuna para 
fazer um registro e ao mesmo tempo parabenizar o presidente Lula 
pela diplomação ocorrida ontem. A diplomação é um ato que encerra 
o processo eleitoral, não só garantindo que o processo eleitoral foi 
legítimo como também reconhecendo, formalizando e legitimando a 
vitória nas urnas. A partir da diplomação ocorrida ontem, o presidente 
Lula está apto a ser e tomar posse, em primeiro de janeiro de 2023, 
como presidente da República do nosso querido Brasil. E eu faço 
questão de registrar este momento não só porque demonstra cabalmente 
que o processo eleitoral ele reforça a cada dia o processo democrático 
do nosso país e o processo democrático ele precisa ser reconhecido 
como por aqueles que perderam a eleição. Eu assistir atentamente a 
diplomação e vi mais uma vez o presidente Lula se emocionando 
quando recebe o diploma de presidente da República e ele relembrou 
há vinte anos, quando recebeu o seu primeiro diploma de presidente, 
se emocionou, chorou e disse que ele, que nunca, sempre foi criticado 
por não ter um diploma superior, recebe o seu terceiro diploma de 
Presidente da República. E agora o presidente Lula, a partir de 1º de 
janeiro do ano que vem, terá a missão de reconstruir o nosso país e 
garantir políticas públicas para fortalecer a população que mais precisa 
da mão do Governo Federal. E como ontem também, após a diplomação, 
aconteceu um episódio de repercussão nacional. Após a autorização da 
prisão de um índio pastor ontem, em Brasília, vários manifestantes, 
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ligados ao Presidente Jair Bolsonaro, foram às ruas, depredaram carros, 
ônibus, o prédio da Polícia Federal, protestando pela prisão do indígena 
Tserere. Isso teve uma repercussão muito grande ontem à noite e ainda 
hoje pela manhã e durante todo o dia de hoje eu tenho certeza que 
continuará a repercussão. E, neste momento, faço referência a esse fato 
que, na verdade, é um ato antidemocrático, um ato terrorista daqueles 
que não respeitam o estado democrático de direito. Eu faço também 
registro desse fato para destacar a atuação do já indicado Ministro da 
Justiça Flávio Dino que, de pronto, na ausência, na omissão, digo até 
prevaricação do atual Ministro da Justiça e do Comandante Geral da 
Polícia Federal, que não tomaram providência nenhuma. De imediato, 
o ex-governador e futuro Ministro da Justiça Flávio Dino, que eu 
aproveito para parabenizá-lo pela sua indicação ao cargo de Ministro 
da Justiça, e tenho certeza que ele fará uma grande gestão à frente deste 
importante pasta, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública 
do nosso país. A rapidez com que ele dialogou com a Polícia Federal, 
com o Secretário de Segurança do Distrito Federal, tomando todas as 
medidas no sentido de garantir a lei e a ordem e determinando que 
aqueles que cometeram crime contra o patrimônio público, crimes que 
serão apurados, e aqueles que cometeram crime serão punidos. Isso 
se deu em função, principalmente porque, desde passadas as eleições, 
estamos sem governo. O Presidente Bolsonaro tem mais de 40 dias que 
não governa mais e aí não se tem mais comando no Ministério da Justiça 
e Segurança Pública no Estado, no nosso país. Era esse o registro, e 
parabéns mais uma vez ao nosso Presidente Lula, que eu não tenho 
dúvida que fará um governo de reconstrução, fará o nosso país, o povo 
brasileiro ser feliz de novo e fará com que nós possamos continuar nos 
orgulhando de sermos brasileiros. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, a amiga deputado 
estadual, professora, ex-prefeita da cidade de Timon, por quem eu tenho 
um carinho e um respeito muito grande. Deputada Socorro Waquim, 
com a palavra, por cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, colega atuante que aqui tem usado sua 
fala em defesa de grandes causas nesta Casa Legislativa. Por meio do 
senhor, cumprimento os demais colegas, os demais deputados presentes 
que estão também virtualmente. Eu, Senhor Presidente, começo hoje 
utilizando aqui a minha fala para me somar ao Deputado Zé Inácio no 
que diz respeito a parabenizar e pela alegria de ver Lula já empossado 
para assumir a presidência da República numa luta democrática, numa 
luta de propósito, de grandes projetos que resgatem a dignidade dos 
brasileiros no que diz respeito à fome, à miséria, à habitação, à saúde, 
a todas as áreas sociais. Por isso trabalhei nessa campanha para ele, 
acreditando porque sempre tenho dito aqui, nesta Casa Legislativa, que 
eu sou testemunha do comprometimento do Senhor Luiz Inácio Lula 
com a pobreza, com os brasileiros. Fui prefeita num período em que ele 
foi presidente e pude testemunhar que as ações desenvolvidas na área de 
saneamento, na área de saúde, na área de educação, na área da moradia, 
da assistência social deram conta exatamente desse compromisso 
e comprometimento com o social e com o desenvolvimento do país. 
Eu também quero utilizar esta tribuna, hoje, para fazer o que eu 
ainda não fiz: parabenizar os demais colegas que conseguiram a sua 
reeleição e que, na pessoa de Arnaldo Melo, que comigo disputou no 
PP, junto também com o Rildo, quero parabenizar a todos que vão 
retornar para esta Casa a partir do próximo ano para dar continuidade 
a esse grande trabalho legislativo focado nesse olhar para a sociedade, 
buscando as conquistas necessárias para desenvolver o Maranhão, para 
que a sociedade maranhense cada vez seja mais digna e tenha mais 
justiça social. Certamente, com o governo Brandão isso acontecerá. 
Quero dizer também que eu não retornarei a partir de fevereiro, mas 
tenho certeza de que me sinto, Fábio, muito feliz de ter ficado com 
V.Exas. esses dois anos, de ter aproveitado esse tempo do Legislativo 
para articular com o Executivo e conseguir muitas ações para o meu 
município, muitas ações para vários municípios maranhenses pelos 
quais fui solicitada. Isso é motivo de gozo sim, porque é você ter a 
certeza de que ocupou um tempo e um espaço útil e que pôde servir à 
sociedade. Eu ouvi uma frase, uma vez, do jornalista Marcelo dizendo 
que Deus, Deputado Arnaldo, em determinado momento, nos coloca 

para sermos o autor principal, mas, em outro momento, ele nos coloca 
como coadjuvantes; noutros momentos, Deus nos coloca na plateia. O 
importante de tudo isso é que nós entendamos que em qualquer posição 
que nós estivermos, nós estaremos lá para servir e eu sei que é isso que 
vai acontecer com vocês e com os novos que chegarem a essa Casa, 
inclusive várias mulheres que estão empoderadas e que virão para essa 
Casa compor o Legislativo do Maranhão. Então, para mim, hoje, é uma 
fala de gratidão a convivência com todos vocês, a convivência com 
a Mesa Diretora e estarmos nesse tempo aqui servindo ao Maranhão, 
mas, quero também, fazer um registro aqui, Senhor Presidente, que, 
ontem, eu tive a grata satisfação de estar numa solenidade a convite 
da Prefeitura Municipal de Timon, por meio da Prefeita Municipal 
Denair Veloso, Professora, para receber uma placa de homenagem e de 
reconhecimento pelos oito anos de serviço prestado como prefeita ao 
município de Timon. Ela preparou um painel com todos os ex-prefeitos 
da cidade, num resgate histórico para que também isso sirva para as 
futuras gerações, para que não se perca essa história do município e eu 
estive lá participando dessa solenidade. E, tenho certeza, que a minha 
presença significou lá, não apenas atender o convite da prefeita, mas 
fazer um registro do legado que nós deixamos no município de Timon, 
deixamos um legado de serviço, de compromisso e esse legado passa 
por muitas ações, foram oito mil casas que eu construí e entreguei para 
a população. Foram mais de 10 creches que nós entregamos naquela 
cidade, quando não tinha nenhuma. Foi um hospital regional, hospital 
Alarico Pacheco do Parque Alvorada que nós concluímos e deixamos 
todo pronto para a sociedade, e foram tantas coisas mais de 1 milhão 
de metro quadrado de calçamento em paralelepípedo, ações sociais, as 
mais diversas, cuidando das pessoas, cuidando dos timonenses. E é por 
esse legado que eu estive presente ontem, e tenho a certeza de que eu ao 
estar ali naquela solenidade estavam todos os timonenses que acreditam 
que é possível fazer sempre o Timon melhor. Então, nessa perspectiva 
de futuro e de passado e do agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - E pede mais dois minutos ou o tempo 
necessário para a professora ex-prefeita deputada Socorro Waquim, por 
gentileza. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Estou 
terminando. Então, nessa perspectiva e nessa certeza, nesse caminhar, 
nós estaremos sempre de prontidão, prontas para servir o município de 
Timon, seja aonde eu possa estar, mas estaremos sempre prontos para 
servir Timon, essa é a missão que Deus nos entregou. Então, Senhor 
Presidente, queridos colegas, com esse registro que eu faço na manhã 
de hoje, eu quero também registrar minha satisfação, minha alegria 
de estar presente na posse na Academia Maranhense de Letras com o 
Senador Flávio Dino, hoje eleito, e dizer que também a sua presença lá 
representa significativamente o papel de um cidadão, de um político, 
mas de um escritor, de um homem que faz do Maranhão o seu caminho 
seguro. Então, muito obrigada, Senhor Presidente, pela paciência de ter 
me colocado aqui, e dizer a todos: Façam de 2023 em diante um tempo 
muito importante nas suas vidas e na vida dos maranhenses. Parabéns 
a todos os colegas eleitos e um abraço a todos que como eu não estarão 
aqui, mas estaremos lá embaixo, na plateia, aplaudindo todos vocês em 
nome de um Maranhão melhor, em nome de uma sociedade melhor. 
Muito obrigado, Senhor Presidente, pela paciência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Nós que agradecemos, Deputada 
Socorro Waquim, pela convivência, pelo aprendizado. Eu tenho 
aprendido muito com a senhora. Muito obrigado mesmo, pelo carinho, 
pela atenção. Sempre que precisar do Deputado Wellington do curso 
a cidade de Timon pode contar conosco. A senhora sabe disso. Muito 
carinhosa, muito atenciosa. Te amo de coração, Socorro, muito obrigado 
pelo carinho. Faço o registro, recebendo na Assembleia Legislativa, a 
senhora Karen com o príncipe. E aí aproveitando, Karen, inclusive, 
para chamar seu marido para ocupar a tribuna da Assembleia. Na sua 
chegada, ele já vai ocupar a tribuna da Assembleia. Que Deus abençoe 
a você, a seu filho, seu marido, a família de vocês, em nome de Jesus. 
Com a palavra o Deputado Estadual Duarte Júnior, eleito deputado 
Federal, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
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do orador) - Bom dia a todos e todas, amigos deputados, deputadas, 
senhoras e senhores, que acompanham esta sessão pela TV Assembleia, 
pela internet. Cumprimentar muito especialmente a minha esposa Karen, 
o meu filho Luca, que veio aqui acompanhar esse que é o meu último 
discurso aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Subo 
a esta tribuna dessa respeitosa Casa Legislativa para realizar meu último 
discurso como Deputado Estadual no exercício desse meu primeiro 
mandato. Falo com coração cheio de paz, gratidão e esperança. Paz pela 
certeza de que até aqui cumprimos a nossa missão. Claro, não foram só 
acertos, mas conseguimos fazer diferente, fazer a diferença na vida das 
pessoas. Tivemos a coragem de realizar o primeiro processo seletivo 
para composição de parte do nosso time de gabinete, a sensibilidade para 
incluir em nosso time a primeira assessora parlamentar com deficiência 
desta Casa. Gratidão por todo aprendizado e amadurecimento que 
levarei para o resto da minha vida. Sim, esta Casa me amadureceu, 
me ensinou, me tornou hoje uma pessoa melhor, mais paciente mais 
resiliente, e mais respeitosa, obrigado. Obrigado a todos vocês. 
Obrigado a todos os colegas deputados e deputadas. Obrigado a todos 
os servidores desta Casa, assessores e técnicos legislativos, time da TV 
Assembleia. Cumprimento minha querida amiga Márcia, em nome de 
todos que fazem parte dessa comunicação, o gabinete militar, na pessoa 
do meu querido amigo, querido mesmo, major Bruno, que sempre, 
durante as sessões, acompanhava os bastidores e via nossa atenção e, 
por vezes, a nossa emoção. A nossa querida Aristeia, em nome de todo 
cerimonial. Perdão por tantas vezes quebrar o protocolo nesta Casa. Ao 
Bráulio, ao Maneton, ao meu querido amigo Bandeira, sua querida filha 
Juliana, carinho muito especial por todos vocês. Vocês são mais que 
especiais. Vou sentir muita falta de todos vocês. E, por fim, agradeço 
de coração todos os funcionários da limpeza. Poderia citar o nome de 
todos, mas o tempo aqui não permite, por isso agradeço de coração 
todo o empenho de vocês em nome do seu Manuel, em nome da dona 
Antônia. Jamais desistam dos sonhos de vocês tudo é possível. Acredito 
muito em cada um de vocês. Esperança, pois até aqui conseguimos ir 
além das promessas, garantimos resultados. Em quase quatro anos 
como deputado estadual, no seu primeiro mandato, produzimos 
mais de 1.430 indicações parlamentares, 5 moções, 34 projetos de 
resolução legislativa, 121 requerimentos, 1 PEC, 183 projetos de lei 
ordinária e incríveis 87 leis sancionadas. São 87 leis que nós fizemos 
em nosso primeiro mandato. Acredito que uma das maiores produções 
legislativas desta Casa, dentre elas o pacote de leis de proteção à pessoa 
com trissomia do cromossomo 21, RG+, leis de proteção em defesa do 
consumidor e proteção animal, para além das leis destaque aqui um dos 
papéis que consideram um marco do nosso mandato, a transparência 
e a boa destinação de recursos públicos. Demonstramos com exatidão 
a destinação das nossas emendas parlamentares e fiscalizamos a 
execução de cada obra. Foi desse modo que garantimos a distribuição 
de milhares de cestas básicas durante e após o período de pandemia, 
mais de 20 quilômetros de asfalto foram realizados em todo o Estado 
do Maranhão por meio do Mutirão Rua Digna, centenas, milhares de 
cirurgias pediátricas e odontológicas financiadas pelas nossas emendas, 
cursos de formação continuada de pós-graduação para professores e 
também para as escolas comunitárias, mais inclusão, mais respeito por 
meio da Casa de Apoio Ninar do CER e da destinação de recursos para 
o teste do pezinho através da Apae. E por fim, e não menos importante, 
a criação do inédito programa Mais Saúde Animal com consultas, 
exames, castrações e vacinação. Finalizo agradecendo ao meu amigo 
e agora Ministro da Justiça, Flávio Dino. Foi uma grande honra ser o 
seu aluno, trabalhar com V.Exa. no seu primeiro governo e defender 
todos os projetos que deram sustentação ao seu governo aqui nesta 
Casa, como, por exemplo, o programa Escola Digna, o programa 
Mais Saúde, a distribuição correta de vacinas, a garantia de direitos 
àqueles que, até então, eram invisíveis. Conte comigo, Ministro! Agora 
juntos, mais uma vez, em Brasília, em defesa da democracia, de mais 
respeito e mais oportunidades para todos, em especial aos maranhenses 
e para todos os brasileiros. Agradeço ao Governador Carlos Brandão. 
Sabe que pode contar sempre comigo. Tive a honra de liderar o bloco 
governista e defender a sua candidatura nesta Casa. Parabenizo V.Exa. 
pela aprovação do programa ICMS educacional. Durante muito tempo, 
defendemos, pedimos urgência e lutamos para que fosse aprovado 

nesta Casa. Programa de extrema importância que com certeza vai 
fazer avançar muito mais os índices educacionais do nosso Estado. 
Agradeço a todo o nosso time de gabinete, amigos leais, incorruptíveis 
e verdadeiramente dedicados à luta pela justiça e por aqueles que mais 
precisam.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Por gentileza, não só um ou dois 
minutos, mas o tempo que o Deputado Duarte Junior achar conveniente 
e necessário para que ele possa concluir.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Agradeço 
a minha querida e amada esposa, mãe do meu filho, minha colega 
de turma, companheira de luta, razão da minha vida. Agradeço a 
você, minha esposa Karen! Agradeço por tudo e por ter dado a mim 
o propósito da minha vida que é o nosso filho Lucca, que hoje está 
aqui, nesta Casa, testemunhando esse que é o meu último discurso. 
Continuarei me dedicando ao máximo para orgulhar vocês e, muito 
brevemente, quando o Lucca compreender um pouco mais o dia a dia 
das nossas vidas pra que ele possa ter orgulho do pai e da mãe que 
ele tem. Finalizo aqui mais uma etapa em minha vida e sigo, graças a 
Deus, e ao voto de cento e onze mil e dezenove cidadãos maranhenses, 
uma nova etapa, uma nova oportunidade, agora na Câmara Federal. 
Vou me dedicar ao máximo pra que não cometa erros, sei que somos 
humanos, que podemos errar, mas vou me dedicar ao máximo pra fazer 
mais pelos maranhenses, fazer mais pelos brasileiros e fazer com que os 
maranhenses possam olhar e ter orgulho do nosso mandato, com mais 
força, com mais experiência, com mais maturidade na luta por mais 
direitos, por mais resultados às pessoas com deficiência, à educação, à 
causa animal e pela defesa do consumidor. Meu muito, muito obrigado 
a todos vocês, deputados e deputadas, foi uma grande honra, um grande 
orgulho servir ao lado de todos vocês, ao povo do Maranhão e aos 
maranhenses. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Mais uma vez, parabéns, Deputado 
Duarte, Deputado Federal eleito, que Deus continue abençoando a sua 
vida, a sua vida sua família, a Karen, o filho de vocês. Algum orador 
inscrito ainda? Mais alguém deseja falar? 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO - Parecer em discussão e votação, único 
turno em redação final, Parecer nº 682/2022, oriundo da Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania; Projeto de Lei nº 047, de autoria da 
deputada Betel Gomes, (lê). Relator Deputado Ariston. Em Redação 
Final, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Projeto 
aprovado, vai à Sanção Governamental. Projetos de Lei em discussão e 
votação: Primeiro Turno, tramitação ordinária. Projeto Lei nº 426/2022, 
de autoria da Mesa Diretora que altera e revoga o dispositivo da Lei 
nº 8.838, de 11 de julho de 2008. (lê). Com parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça, Relator deputado Ariston Sousa. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Vai a 
Segundo Turno. Projeto de Lei nº 448, de autoria da Mesa Diretora(lê). 
Com parecer favorável da Comissão e Constituição e Justiça, Relator 
deputado Ariston Sousa. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de 
Lei nº 376/2022, de autoria do deputado Othelino Neto, que institui o 
Dia Estadual da Jovem Advocacia com parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça, Relator deputado Ariston. Aprovado, vai a 
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa, em discussão, votação 
em primeiro turno. Tramitação Ordinária: Resolução Legislativa nº 
002/2021, de autoria deputado Zé Inácio, que altera o artigo nº 38 da 
Resolução Legislativa, com parecer favorável da Mesa Diretora, Relator 
o deputado Othelino e da Comissão de Constituição e Justiça, Relator 
deputado Adelmo Soares. Aprovado, vai a segundo turno. Projetos de 
Legislação Legislativa nº 003, de autoria do deputado Ariston. (lê). 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a 
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 063, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê). Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projetos de Resolução 
Legislativa nº 077, de autoria Deputada  Mical Damasceno 
(lê). Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
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a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 078, de autoria 
Deputada Mical Damasceno (lê), Projeto de Resolução Legislativa nº 
079, de autoria deputada Mical Damasceno (lê), Projeto de Resolução 
Legislativa nº 080, de autoria Deputada Mical Damasceno (lê), 
Projeto de Resolução Legislativa nº 081, de autora de Deputada Mical 
Damasceno (lê), Projeto de Resolução Legislativa nº 082, de autoria da 
Deputada Mical Damasceno (lê), Projeto de Resolução Legislativo nº 
083, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê) e Projeto nº 084, 
de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê), todos aprovados pela 
CCJ, todos de autoria do Deputado Ariston. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Todos aprovados. Vão a segundo turno. 
Requerimento nº 497, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Questão 
de Ordem, Senhor Presidente. Eu queria que esses projetos aí que 
acabamos de... fossem votados também nessa mesma sessão para que a 
gente possa dar agilidade aí nessa... V.Exa. entendeu? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deputada Mical, todos os projetos foram aprovados em primeiro turno.

A SENHORA DEPUTADO MICAL DAMASCENO - Sim. E 
agora a gente....

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E vão 
a segundo turno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Nós 
queremos que sejam aprovados também nessa mesma sessão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pela sua 
solicitação verbal, eu encaminho apreciação ao plenário, se não houver 
objeção de nenhum deputado. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Por solicitação da Deputada Mical Damasceno e por 
aprovação de todos deputados, aprovado, Deputada Mical Damasceno. 
Segundo turno, Regime de Urgência, Projeto de Lei de autoria do 
Deputado Othelino, (lê). Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Vai à sanção. Projetos de Resolução Legislativa nº 077, 
78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, todos de autoria da Deputada Mical 
Damasceno, aprovado em primeiro turno. Votação em segundo turno. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Todos aprovados. 
Irão à promulgação. Deputada Mical Damasceno, parabéns. E a todos 
agraciados. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Obrigada, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Encerrada a Ordem do Dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Não há oradores inscritos no Grande 
Expediente. Tempo dos Partidos ou Blocos. Partido Social Democrata 
PSD. Declina. Bloco Parlamentar Independente, MDB/PV. Declina. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar 
Democrático PDT/PL/PSC, União Brasil. Declina. Progressistas. 
Declina. Deputado Arnaldo, Progressistas. Declina. Escala Reserva, 
Podemos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Não há oradores inscritos. Nada mais 
havendo a tratar, declaramos encerrada a presente Sessão.

Ata da Centésima Décima Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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 Florêncio, 
César Pires, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 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 Duailibe, Douto-
ra Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios, Vinícius Louro e Wendell 
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da Ata 
da sessão anterior, que foi aprovada. Inscrito no Pequeno Expediente, 
pronunciaram-se os Deputados Adelmo Soares, Doutor Yglésio, Dou-
tora Cleide Coutinho, Wellington do Curso, Professor Marco Aurélio, e 
Mical Damasceno. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, a 
discussão e votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência: 
Projeto de Lei nº 304/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, 
que dispõe sobre a concessão do pagamento de meia-entrada em even-
tos às doadoras de leite materno do Estado do Maranhão. Com parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), o 
projeto foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em se-
gundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Lei 
nos: 367/2022, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que confere ao 
Município de Sucupira do Riachão o título simbólico de capital mara-
nhense da cachaça e Projeto de Lei nº 321/2022, de autoria da Deputada 
Detinha, que eleva a “dança portuguesa” à condição de patrimônio cul-
tural de natureza imaterial e cultural do estado do Maranhão e dá outras 
providências, com parecer favorável da CCJC. Em tramitação ordiná-
ria, primeiro turno, o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 362/2021, 
de autoria do Deputado Rildo Amaral, altera a redação do inciso II do 
art. 10 da Lei nº 10.877, de 03 de julho de 2018, que instituiu o limite 
de vida útil dos veículos do serviço público de transporte alternativo 
intermunicipal e semiurbano de passageiros do estado do Maranhão - 
SPTA/MA, com parecer favorável da CCJC. Em seguida, o foi sub-
metido à deliberação do Plenário, sendo aprovado o Requerimentos nº 
482/2022, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, 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, o Projeto de Lei nº 451/2022 de sua 
autoria. Por fim, a Mesa deferiu os Requerimentos nº 472 a 481/2022, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando aos prefeitos e 
às secretarias de educação, dos municípios especificados, esclarecimen-
tos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF, previsto para iniciar em 
2023. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve oradores 
inscritos, bem como no tempo destinado 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 apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de dezembro de 2022.  

Deputado Welington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Carlinhos Florêncio
Segundo Secretário, em exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 28/2020. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA ABRA INFORMÁTICA LTDA. EPP. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente contrato em 
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mais 12 (doze) meses, com início em 02 de dezembro de 2022 e tér-
mino em 01 de dezembro de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101 - Assem-
bleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01- Legis-
lativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão 
Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.40.06 – Locação de Software; 
Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legis-
lativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA). Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Fornecimen-
to de pacote de aplicativos Adobe Creative Cloud. NOTA DE EMPE-
NHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, foi emitida em 
22.11.2022, a Nota de Empenho n.º 2022NE002699, no valor de R$ 
24.907,36 (vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e trinta e seis 
centavos) à conta da dotação acima especificada. BASE LEGAL:  art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3651/2022-AL. 
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2022. ASSINATURA:  CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA ABRA INFORMÁTICA 
LTDA. EPP, CNPJ n.º 09.186.091/0001-76. São Luís–MA, 13 de de-
zembro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 032/2020. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA S. AMORIM DOS SANTOS-ME. CLÁU-
SULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente contrato em mais 12 
(doze) meses, com início em 02 de dezembro de 2022 e término em 
01 de dezembro de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101 - Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01- Legislativa; 
Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislati-
va; Natureza de despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e Conservação de 
Máquinas e Equipamentos; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro. 
Histórico: Serviço de Manutenção, fornecimento e substituição de pe-
ças em extintores de incêndio da ALEMA. Informações Complemen-
tares: Prorrogação de Contrato por mais 12 (doze) meses. NOTA DE 
EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, foi emitida 
em 21.11.2022, a Nota de Empenho n.º 2022NE002695, no valor de R$ 
1.300,00 (um mil e trezentos reais) à conta da dotação acima especifi-
cada. BASE LEGAL:  art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e Processo Admi-
nistrativo nº 3360/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 28/11/2022. 
ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRE-
SA S AMORIM DOS SANTOS-ME, CNPJ nº 15.578.915/0001-56. 
São Luís–MA, 13 de dezembro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 051/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA O. C. R. DE GODOY-ME. OBJETO: 
Prorrogação do presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 07 
de dezembro de 2022 e término em 06 de dezembro de 2023. DO VA-
LOR: O valor total do presente Aditivo é de R$ 340.475,00 (trezentos 
e quarenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 

031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natu-
reza de Despesa: 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 
– Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Renovação do 
Contrato para prestação de serviços de confecção de arranjos florais e 
coroas de flores naturais para eventos institucionais da ALEMA. Instru-
mento legal: CT 051/2019 3º TA. Vigência: 07/12/2022 a 06/12/2023. 
Valor do Contrato: R$ 340.475,00. Gestor: Maria Aristeia Rabelo C 
Machado. Informações Complementares: Renovação do Contrato por 
mais 12 meses; Valor referente a estimativa de consumo para o exercí-
cio atual. NOTA DE EMPENHO: Para cobertura das despesas relati-
vas ao exercício do presente Aditivo, foi emitida em 05/12/2022, a Nota 
de Empenho nº 2022NE002875, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais) à conta da dotação cima especificada. BASE LEGAL:  
Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3582/2022-AL. DATA 
DA ASSINATURA: 06/12/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e CONTRATADA – EMPRESA O. C. R. DE GODOY-ME, CNPJ nº 
11.928.478/0001-00. São Luís–MA, 13 de dezembro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 817/2022, de 12 de dezembro de 2022, exonerando 
KEZIA DE SENA SILVA do cargo em Comissão Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, TASSIA MIRELA DE SENA SILVA e 
PETRONILIO JAIME DE FARIAS NETO do cargo em Comis-
são Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, RAIMUNDA 
DA SILVA LIMA e DAVI VIEGAS SOARES FONSECA do cargo 
em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e JOSIMAR 
LINDOSO AIRES do cargo em Comissão Símbolo DAI-2 de Oficial 
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
dezembro do ano em curso.

Nº 818/2022, de 12 de dezembro de 2022, exonerando 
NELSON ALEXANDRE FRANÇA DE MESQUITA do car-
go em Comissão Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, 
DARLANE DE CASTRO BRITO, KLEITON CHRISTIAN 
SANTOS CUNHA, SEVERA MARIA PEREZ RODRIGUES 
LOPES e MARCOS VINICIUS CARVALHO DE MOURA do car-
go em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e PEDRO 
LUCAS DA SILVA SOUSA do cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de 
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de dezembro do ano em curso.

Nº 819/2022, de 12 de dezembro de 2022, nomeando 
ANTONIO NONATO DUAILIBE SALEM NETO, para o  Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 820/2022, de 12 de dezembro de 2022, nomeando LUIZ 
PAULO SILVA DOS SANTOS, para o  Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 821/2022, de 12 de dezembro de 2022, nomeando PEDRO 
LUCAS SERRA FLEXA RIBEIRO, para o  Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 822/2022, de 12 de dezembro de 2022, nomeando TASSIA 
TAILA DUARTE PINHEIRO, para o  Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 823/2022, de 12 de dezembro de 2022, nomeando CARLA 
FERNANDA DE MATOS PINHEIRO, para o  Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
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Nº 824/2022, de 14 de dezembro de 2022, exonerando 

MAYARA LIVIA DE JESUS PINTO do Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e JOCK DEAN LIMA 
DA SILVA do Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de Assessor Parla-
mentar Adjunto do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
dezembro do ano em curso.

Nº 825/2022, de 14 de dezembro de 2022, nomeando 
MARIA ROSIRENE SILVA DOS SANTOS para o Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e DANILLO 
BARBOSA NOGUEIRA para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de dezembro do ano em curso. 
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