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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
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Deputado Vinícius Louro
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Deputada Mical Damasceno
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Deputado Rafael 
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Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
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Deputado Ricardo Rios 
Deputado Ariston
Deputado Wendell Lages
Deputada Helena Duailibe

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael
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
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
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Suplentes
Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ariston 
Deputado Antonio Pereira
Deputada Betel Gomes
Deputada Prof. Socorro Waquim

Suplentes
Deputada Helena Duailibe
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Junior
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Fabio Macedo
Deputado Jota Pinto
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Pastor Cavalcante

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
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Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno
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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
Deputado Fabio Macedo

Suplentes
Deputado Helio Soares
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 
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

Suplentes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ciro Neto 
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
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Deputado Ciro Neto
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Suplentes
Deputado Wellington do Curso
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Deputado Ricardo Rios 
Deputado Adriano
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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  22 / 12 / 2022 – 5ª FEIRA

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
PROGRESSISTA – ...........................................................09MINUTOS 
 

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 22/12/2022 – (QUINTA - FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º E 2° TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 510/22) 

1. PROJETO DE LEI Nº  484/2022, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE, QUE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO 
PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO.  COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
LULA.

2. PROJETO DE LEI Nº  485/2022, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE, QUE DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DO GOVER-
NADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

II - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

3. PROJETO DE LEI Nº 416/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
DE INCENTIVO AO EMPREENDEDOR RURAL NO ESTADO DO 
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

4. PROJETO DE LEI Nº 418/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA A LEI ESTA-
DUAL Nº 8.507 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006 QUE DISPÕE 
SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA E APOIO PESSOAL EM FA-
VOR DE EX-GOVERNADOR DO ESTADO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA. 

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

5. REQUERIMENTO N° 495/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA DISCU-
TIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 400/2022, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

6. REQUERIMENTO N° 506/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WENDELL LAGES,  SOLICITANDO QUE SEJA 
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE PARA ENTRAGA DA ME-
DALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO AO SR. JOSE DE RIBAMAR 
LAUANDE FONSECA (AVÔ DO DEPUTADO) E O TÍTULO DE 
CIDADÃO MARANHENSE AO SR. ANTÔNIO LAGES BARBOSA 
(PAI DO DEPUTADO).

7. REQUERIMENTO N° 507/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE SEJA DISCU-
TIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, NA ORDEM DO 
DIA DA SESSÃO SEGUINTE, O PROJETO DE LEI Nº 449/2022, 
QUE INSTITUI A POLÍTICA DA INSERÇÃO DO HIDROGÊNIO 
VERDE COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO 
DO MARANHÃO, DE SUA AUTORIA.

8. REQUERIMENTO N° 511/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA DISCU-
TIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, OS PROJETOS DE LEI Nº  486 E 487/2022, 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.   

9. REQUERIMENTO N° 513/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE SEJA DIS-
CUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O 
PROJETO DE LEI Nº 404/2022, DE SUA AUTORIA.   

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 22/12/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 483/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA SOCORRO WAQUIM, QUE RECONHECE O RISCO DA 
ATIVIDADE PROFISSIONAL E A NECESSIDADE DE DEFESA 
E PROTEÇÃO AO ADVOGADO REGULARMENTE INSCRITO 
NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MA-
RANHÃO EM FACE AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
PROFISSIONAL DE RISCO.

PROJETO DE LEI Nº 484/2022, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CON-
TROLE, QUE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO PODER 
LEGISLATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 484/2022, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CON-
TROLE, QUE DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DO GOVERNADOR, 
VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2023.

MOÇÃO Nº 32/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO SR. PAULO 
ROBERTO PELO PRÊMIO MISTER BRASIL 2022.

PRIORIDADE – 1º SESSÃO
PROJETO DE LEI N° 486/2022, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO (MENSAGEM N° 078/2022) QUE DISPÕE SOBRE A 
REDUÇÃO DE ICMS INCIDENTE SOBRE A CESTA BÁSICA MA-
RANHENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 487/2022, DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO (MENSAGEM N° 079/2022) CRIA A SECRETARIA 
DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NO DIS-
TRITO FEDERAL - SERIDF, BEM COMO CARGOS EM COMIS-
SÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 477/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS 
DE CONCESSÃO E UTILIZAÇÃO DO CORDÃO DE GIRASSOL 
COMO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS OCULTAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 480/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A AS-
SISTÊNCIA PSICOLÓGICA ÀS MULHERES MASTECTOMIZA-
DAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 481/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO 
DO ESTADO DE MARANHÃO O MÊS “DEZEMBRO VERME-
LHO”, DEDICADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DO HIV/AIDS.

PROJETO DE LEI Nº 482/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ASSEGURA AOS 
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CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSI-
NO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO A 
PRESTAÇÃO GRATUITA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLE-
TIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº101/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BECKMAN” 
AO SENHOR ANDRÉ JARDINS, NATURAL DE TERESINA-PI

MOÇÃO Nº 31/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO A EXCELEN-
TÍSSIMA JUÍZA LÚCIA HELENA HELUY DA SILVA, PELO PRÊ-
MIO MADALENA SEREJO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 98/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO EMPRESÁRIO MAURO DE ALENCAR FECURY.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 100/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO, CONCEDE TÍTULO DE 
“CIDADÃ MARANHENSE” A SENHORA ANA LÚCIA CHAVES 
FECURY.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 478/2022. DE AUTORIA DO EPUTA-

DO FÁBIO BRAGA, DISPÕE SOBRE A CONTAGEM PROCES-
SUAL EM DIAS ÚTEIS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-
TIVOS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
BEM COMO PREVÊ A SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS PRA-
ZOS EM SEDE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO 
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO COM-
PREENDIDO ENTRE OS DIAS 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEI-
RO, CONFORME O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PROJETO DE LEI Nº 479/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE AOS ESTUDAN-
TES DO CURSO DE MEDICINA DAS UNIVERSIDADES PÚBLI-
CAS, PRIORIDADE NAS VAGAS DESTINADAS PARA ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO (INTERNA-
TO), DISPONIBILIZADOS POR HOSPITAIS PÚBLICOS OU PRI-
VADOS QUE RECEBEM RECURSO PÚBLICO, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 97/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A EUVALDO 
LOPES DE SOUSA.

Diretoria Geral de Mesa, 22 de dezembro de 2022.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto. 
Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Gomes. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro 
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 078 /2022 
São Luís, 20 de dezembro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores 
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei 
que dispõe sobre a redução do ICMS incidente sobre a cesta básica 
maranhense; institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de 
Créditos Tributários relacionados ao ICMS, altera a Lei nº 11.003, 
de 04 de abril de 2019, para dispor sobre a prorrogação do prazo de 
vigência de benefícios fiscais de que trata a Lei Complementar Federal 
nº 160/2017; altera a Lei nº 7.799, de 29 de dezembro de 2002, para 
dispor sobre a alíquota modal do ICMS e a cobrança deste imposto nas 
operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte; institui a Taxa de Controle e Monitoramento Ambiental 
da Atividade de Transporte Ferroviário de Recursos Minerais; institui a 
Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos e o Fundo Estadual para 
Rodovias do Estado do Maranhão- FEPRO; Altera a Lei nº 9.463, de 14 
de setembro de 2011, para revogar benefício fiscal do ICMS; além de 
novas regras para o Programa Trabalho Jovem e dá outras providências.

Em razão da publicação da Lei Complementar Federal nº 194, de 
23 de junho de 2022, o Estado do Maranhão enfrentou uma queda na 
sua expectativa de arrecadação tributária, o que pode se agravar ainda 
mais no exercício de 2023. Isso decorre, principalmente, das seguintes 
modificações:

1) redução da alíquota aplicável sobre combustíveis, energia 
elétrica e prestação de serviço de comunicação, considerados bens e 
serviços essenciais, os quais são as principais fontes de arrecadação 
do Estado, e, pelo atual cenário jurídico, não podem ser tributados por 
alíquotas superiores à alíquota modal do ICMS;

2) não aplicação do adicional de 2% (dois por cento) para o 
FUMACOP, sobre combustíveis, energia elétrica e prestação de serviço 
de comunicação, por serem considerados bens e serviços essenciais; e

3) redução sensível da base de cálculo do ICMS nas operações 
com combustíveis.

Diante desse contexto, é necessário que o Estado adote medidas 
para recompor as perdas de arrecadação, assim, assegurando a sua soli-
dez fiscal, elemento indispensável para o financiamento da ação estatal. 

Dessa forma, o presente projeto de lei propõe as seguintes ino-
vações:

1) alteração da alíquota modal do ICMS, passando de 18% para 
20% ;

2) instituição de Taxa de Controle e Monitoramento Ambiental 
da Atividade de Transporte Ferroviário de Recursos Minerais, que tem 
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ambiental 
conferido ao Estado, no transporte dos recursos minerais no território 
maranhense;

3) instituição do Fundo Estadual para Rodovias do Estado do 
Maranhão, que tem por objetivo financiar o planejamento, a construção, 
a ampliação, a recuperação e a manutenção de rodovias estaduais, 
trazendo, além de benefícios financeiros ao Estado, melhorias na 
situação das rodovias para a população, que terá como uma das suas 
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fontes de financiamento a Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos, 
que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia referente à 
fiscalização de transporte de soja, milho, milheto e sorgo em grãos no 
território maranhense;

4) suspensão, no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezem-
bro de 2025, dos efeitos do disposto no art. 1º da Lei nº 7.323, de 26 de 
outubro de 1998, que dispõe sobre a concessão de diferimento do ICMS 
para usina produtora de pellets de minério de ferro e seus concentrados, 
implantada no Estado do Maranhão.

5) fim do crédito presumido do ICMS, previsto na Lei nº 9.463, 
de 14 de setembro de 2011, nas saídas internas de gás natural de Uni-
dade de Processamento destinadas à usina termelétrica movida a gás 
natural estabelecida no Estado.

Convém ressaltar que outros Estados como o Pará, Paraná, Piauí 
e Sergipe já aprovaram projetos de lei que majoram a alíquota do ICMS, 
de modo a recompor a arrecadação perdida e tentar reduzir os prejuízos 
financeiros Estatais. 

Por outro lado, como forma de amenizar os impactos socioeco-
nômicos do aumento dos tributos no Estado do Maranhão, propõe-se a 
redução de 12% para 10% da carga tributária do ICMS incidente sobre 
as operações com os produtos da cesta básica maranhense, o que está 
em conformidade com as disposições do Convênio ICMS nº 128, de 20 
de outubro de 1994.

Nesse contexto, propõe-se ainda a instituição do Programa de 
Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao 
ICMS, o qual tem por objetivo facilitar regularização de contribuintes 
maranhenses que estão em débito com a Fazenda Estadual, o que, por 
conseguinte, permitirá um aumento na recuperação de receitas tribu-
tárias. Importante esclarecer que o benefício foi submetido, na forma 
constitucional, ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CON-
FAZ, que, por sua vez, autorizou o Estado do Maranhão a instituir o 
referido Programa por meio do Convênio ICMS nº 79/20, alterado pelo 
Convênio ICMS nº 188, de 9 de dezembro de 2022.

Além disso, aproveita-se a ocasião para fazer duas importantes 
modificações na legislação tributária:

1) alteração dos dispositivos da Lei nº 11.003, de 04 de abril de 
2019, que dispõe sobre a remissão de créditos tributários, constituídos 
ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais 
ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea 
“g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, e sobre as 
correspondentes reinstituições, na forma prevista na Lei Complementar 
Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS nº 190, 
de 15 de dezembro de 2017. A modificação é necessária em função das 
Leis Complementares Federais nº 170, de 19 de dezembro de 2019, e nº 
186, de 27 de outubro de 2021, que modificaram a Lei Complementar 
nº 160, de 7 de agosto de 2017, permitindo aos Estados e ao Distrito 
Federal a prorrogação do prazo de vigência dos benefícios fiscais 
instituídos em desacordo com a Constituição Federal e convalidados. 
Acrescente-se que, em consonância com as leis complementares 
supracitadas, os Estados e o Distrito Federal celebraram o Convênio 
ICMS nº 68, de 12 de maio de 2022, para adequar o Convênio ICMS nº 
190/17 à autorização da prorrogação em comento do prazo de vigência 
dos benefícios fiscais convalidados;

2) alteração da Lei nº 7.799, de 29 de dezembro de 2002, 
para dispor sobre a cobrança do ICMS nas operações e prestações 
interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Assente 
é que a Lei Complementar nº 190/2022 (LC 190/22) alterou a Lei Com-
plementar nº 87/96 (Lei Kandir), com o objetivo de regulamentar a co-
brança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a 
consumidor final não contribuinte do imposto, comumente conhecido 
como diferencial de alíquota (Difal). 

As alterações em comento estabeleceram as normas gerais para 
fins da cobrança do Difal nas operações e prestações interestaduais des-
tinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, quais sejam: 
fato gerador, bem como o momento e o local de sua ocorrência; con-
tribuinte; e base de cálculo. Tal regramento foi estabelecido em con-

formidade com os arts. 146, I e III, a e b, e 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e com entendimento exarado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469/DF.

Como é sabido, a Lei nº 7.799/02 define, em seus arts. 12, 13, 25, 
26 e 35, os fatos geradores, a base de cálculo, o local de ocorrência do 
fato gerador, os contribuintes e a sistemática de compensação do ICMS, 
respectivamente. Nesse contexto, o presente anteprojeto de lei objetiva 
incorporar à legislação tributária estadual as modificações efetuadas 
na Lei Kandir pela LC 190/22. Para tanto, propõe-se as seguintes 
alterações na Lei 7.799/02:

a) acréscimo do inciso XVIII ao art. 12, para dispor sobre o fato 
gerador do imposto na saída de estabelecimento de contribuinte do-
miciliado ou estabelecido em outra unidade da federada, de bem ou 
mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto 
domiciliado ou estabelecido neste Estado;

b) modificação dos incisos XVI e XVII do caput do art. 12, 
para dispor sobre o fato gerador do Difal nas prestações interestaduais 
destinadas a consumidor final não contribuinte e nas operações de 
entrada neste Estado de bem ou mercadoria adquirido por consumidor 
final contribuinte;

c) modificação dos incisos IX e XVI, do caput do §1º e do § 4º, 
todos do art. 13, para definir a base de cálculo do Difal, dispor sobre 
o cálculo por dentro do imposto e tratar do montante a pagar a este 
Estado;

d) acréscimo dos §§ 9º e 10 ao art. 13, para dispor sobre a base de 
cálculo do Difal nas operações interestaduais com destino a consumidor 
final contribuinte não contribuinte;

e) acréscimo do inciso V e dos §§ 4º e 5º ao art. 25, para definir o 
local de ocorrência do fato gerador do Difal nas operações interestaduais 
com destino a consumidor final contribuinte e não contribuinte; 
estabelecer que o Difal é devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer 
a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço; 
e definir a cobrança do imposto no serviço de transporte interestadual 
de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto; 

f) acréscimo do § 1º-A ao art. 26, para incluir a definição do 
contribuinte do imposto nas operações ou prestações interestaduais que 
destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado 
ou estabelecido neste Estado, em relação à diferença entre a alíquota 
interna e a alíquota interestadual; 

g) acréscimo do § 5º ao art. 35, para estabelecer que, nas 
operações interestaduais com destino a consumidor final contribuinte 
não contribuinte, o crédito relativo às operações e prestações anteriores 
deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido 
à unidade federada de origem. 

Neste quadro, evidencia-se a importância e interesse público 
do presente projeto de lei, uma vez que as medidas ora propostas são 
importantes para mitigar os riscos de queda da arrecadação no exercício 
de 2023, sem as quais o Estado não conseguirá manter a sua solidez 
fiscal, comprometendo o cumprimento das suas obrigações legais e 
constitucionais com a sociedade. 

Com fundamento no art. 46 da Constituição do Estado do Mara-
nhão solicita-se seja o projeto de lei apreciado em regime de urgência o 
que se justifica pela necessidade de que as medidas apresentadas sejam 
aprovadas ainda no ano de 2022, para que possam produzir efeitos em 
de 2023, em razão dos princípios constitucionais da anterioridade tribu-
tária e da anterioridade nonagesimal.   

O projeto de lei ainda trata sobre o Programa Trabalho Jovem que 
ganhou importância a partir do contexto da pandemia da COVID-19, 
que resultou em impactos negativos na frequência, aprendizagem e ab-
senteísmo dos alunos da rede de ensino, tendo impactado também nega-
tivamente no mercado de trabalho do Brasil e do Maranhão. Portanto, a 
continuidade e o aperfeiçoamento do Trabalho Jovem, em particular no 
eixo estágio social (voltado à contratação de jovens estagiários), figura 
como uma importante estratégia de estímulo à permanência dos alunos 
na escola, mitigação da situação de vulnerabilidade socioeconômica 
de jovens maranhenses e apoio às empresas do Estado, por meio de 
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incentivos à inserção da juventude maranhense no mercado de trabalho 
formal.

O art. 26 da Lei 11.384 de 16 de dezembro de 2020, prevê que 
o Eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jovem vigorará até 31 de 
dezembro de 2022. No entanto, o Governo do Estado do Maranhão, 
com base na eficiência da execução do referido programa e na sua 
importância socioeconômica entende que será de suma importância 
manter os benefícios já concedidos aos jovens no âmbito do estágio 
social, para que continue nos próximos anos.

Assim o projeto de lei permitirá a criação de novas vagas de estágio 
em empresas e órgãos públicos por meio de novos editais, contribuindo 
de forma mais ampla ao combate à crise econômica e social por meio 
da melhoria do mercado de trabalho, da empregabilidade dos jovens e 
da renda das famílias maranhenses.

O  presente projeto de lei também visa aprimorar alguns aspectos 
previstos na Lei que rege o Programa, dentre os quais destaca-se 
a ampliação do período máximo que as empresas podem receber 
recursos do programa, chegando a 24 (vinte e quatro) meses, inclusive 
instituindo como condicionante para a continuidade dos benefícios a 
efetivação de estagiários por parte das empresas ao final de 12 (doze) 
meses, garantindo assim o aumento da empregabilidade dos jovens e o 
apoio à empresas por um período mais extenso.

Com fundamento no art. 46 da Constituição do Estado do Mara-
nhão solicita-se seja o projeto de lei apreciado em regime de urgência.

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

Sendo o que se coloca para o momento, aproveito para renovar os 
votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 486 / 2022

Dispõe sobre a redução do 
ICMS incidente sobre a cesta básica 
maranhense; institui o Programa de 
Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários relacionados ao ICMS; altera 
a Lei nº 11.003, de 04 de abril de 2019, 
para dispor sobre a prorrogação do prazo 
de vigência de benefícios fiscais de que 
trata a Lei Complementar Federal nº 
160/2017; altera a Lei nº 7.799, de 29 
de dezembro de 2002, para dispor sobre 
a alíquota modal do ICMS e a cobrança 
deste imposto nas operações e prestações 
interestaduais destinadas a consumidor 
final não contribuinte; institui a Taxa de 
Controle e Monitoramento Ambiental 
da Atividade de Transporte Ferroviário 
de Recursos Minerais; institui a Taxa 
de Fiscalização de Transporte de Grãos 
e o Fundo Estadual para Rodovias do 
Estado do Maranhão - FEPRO; Altera a 
Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, 
para revogar benefício fiscal do ICMS; 
alteração de regras para o Programa 
Trabalho Jovem contidas na Lei 11384, 
de 16 de dezembro de 2020 e dá outras 
providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei  dispõe sobre a redução do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- ICMS incidente sobre a cesta básica maranhense; institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao 
ICMS; altera a Lei nº 11.003, de 04 de abril de 2019, para dispor sobre 
a prorrogação do prazo de vigência de benefícios fiscais de que trata 
a Lei Complementar Federal nº 160/2017; altera a Lei nº 7.799, de 29 
de dezembro de 2002, para dispor sobre a alíquota modal do ICMS 
e a cobrança deste imposto nas operações e prestações interestaduais 
destinadas a consumidor final não contribuinte; institui a Taxa de Con-
trole e Monitoramento Ambiental da Atividade de Transporte Ferroviá-
rio de Recursos Minerais; institui Taxa de Fiscalização de Transporte 
de Grãos e o Fundo Estadual para Rodovias do Estado do Maranhão - 
FEPRO; Altera a Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, para revogar 
benefício fiscal do ICMS; alteração de regras para o Programa Trabalho 
Jovem contidas na Lei 11384, de 16 de dezembro de 2020  e dá outras 
providências.

 
CAPÍTULO II

DA REDUÇÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A CESTA 
BÁSICA MARANHENSE

Art. 2º A carga tributária do ICMS incidente sobre as operações 
de saídas internas das mercadorias que compõem a cesta básica mara-
nhense fica reduzida para 10% (dez por cento), conforme o disposto no 
Convênio ICMS nº 128, de 20 de outubro de 1994.

Parágrafo único. A fruição do benefício de que trata o caput des-
te artigo fica condicionada ao cumprimento, pelos contribuintes, das 
obrigações instituídas no Regulamento do ICMS.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO 

DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS AO ICMS 

Art. 3º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Fa-
zenda - SEFAZ, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários ao ICMS, com relação aos fatos geradores ocorridos até 31 
de julho de 2022, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ati-
va, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, 
espontaneamente denunciados pelo contribuinte, em discussão admi-
nistrativa ou judicial, ou ainda proveniente de lançamento de ofício, 
com redução de até 90% (noventa por cento) dos juros, multas e demais 
acréscimos legais, observadas as condições e limites estabelecidos nes-
ta Lei, bem como os termos do Convênio ICMS nº 79/2020, alterado 
pelo Convênio ICMS nº 188/2022, e a legislação tributária estadual.

§ 1º Os créditos tributários relativos a penalidades pecuniárias 
por mero descumprimento de obrigações acessórias serão reduzidos em 
90% (noventa por cento) do seu valor e dos demais acréscimos legais 
sobre ele incidentes para pagamento à vista.

§ 2º O benefício de que trata este artigo não alcança o contribuinte 
substituto em relação ao imposto cobrado e retido do contribuinte 
substituído.

Art. 4º Os créditos tributários submetidos ao programa de que 
trata esta Lei terão os valores consolidados de forma individualizada, 
por cada inscrição, no caso dos créditos já inscritos em dívida ativa, 
ou por cada crédito lançados, pela SEFAZ, relacionados ao ICMS e 
que não tenham sido inscritos em dívida ativa, abrangendo todos os 
acréscimos legais.

§ 1º A consolidação de que trata o caput deste artigo será 
realizada na data em que for apresentado à SEFAZ o pedido de adesão 
ao programa instituído por esta Lei.

§ 2º   O programa de que trata esta Lei abrange todos os créditos, 
inclusive os que foram objeto de negociação, os saldos remanescentes 
de parcelamentos e de reparcelamentos anteriores, devendo ser 
formalizado pedido de resilição pelo devedor em caso de parcelamento 
em curso.
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§ 3º No caso de resilição de contrato de parcelamento em curso 

para fins de adesão ao programa instituído por esta Lei, a consolidação 
corresponderá ao valor do saldo devedor do parcelamento extinto, 
apurado mediante atualização do valor do crédito originário, conforme 
legislação específica.

§ 4º Para fins de adesão ao programa que trata esta Lei, não será 
permitida a resilição de contrato de parcelamento disciplinado em 
outros programas de refinanciamento de débitos.

§ 5º Para cada valor consolidado segundo o caput deste artigo 
será celebrado um contrato de parcelamento.

§ 6º A critério do sujeito passivo, créditos tributários poderão 
deixar de ser incluídos na consolidação de que trata o caput deste artigo.

Art. 5º Os créditos tributários consolidados na forma do art. 4º 
desta Lei poderão ser pagos nas seguintes condições:

I - com redução de 90% (noventa por cento) das multas, juros e 
demais acréscimos legais, para pagamento integral e à vista;

II - com redução de 85% (oitenta e cinco por cento) das multas, 
juros e demais acréscimos legais, para pagamento em 2 (duas) a 10 
(dez) parcelas;

III - com redução de 70% (setenta por cento) das multas, juros 
e demais acréscimos legais, para pagamento em 11 (onze) a 20 (vinte) 
parcelas;

IV - com redução de 55% (cinquenta e cinco por cento) das mul-
tas, juros e demais acréscimos legais, para pagamento em 21 (vinte e 
um) a 60 (sessenta) parcelas.

§ 1º Será aplicado juros de 0,5% (cinco décimos por cento) 
acumulados mensalmente em relação às parcelas vincendas.

§ 2º No caso de recolhimento de parcela em atraso, serão 
aplicados os acréscimos legais previstos na legislação estadual.

Art. 6º Os contribuintes não estabelecidos no território deste 
Estado poderão usufruir do presente benefício, apenas na forma dos 
incisos I e II do art. 5º desta Lei, observadas as demais condições nela 
previstas.

Art. 7º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios desta Lei, 
deverá aderir ao Programa de Pagamento e Parcelamento, cuja formali-
zação de pedido de ingresso no programa implica reconhecimento dos 
débitos tributários nele incluídos, ficando condicionado à desistência de 
eventuais ações, exceções de pré-executividade ou embargos à execu-
ção fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos ju-
diciais respectivos e da desistência de eventuais impugnações, defesas 
e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 1º O ingresso no programa dar-se-á por formalização da opção 
do contribuinte e da homologação do Fisco, abrangendo os débitos 
em discussão administrativa ou judicial indicados para compor este 
programa e a totalidade dos débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou responsável, após o pagamento 
da parcela única ou da primeira parcela, nos períodos e prazos definidos 
na legislação estadual.

§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será de 2 de 
janeiro até 31 de março de 2023, podendo ser prorrogado por ato do 
Poder Executivo, obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS 
nº 79/2020, alterado pelo Convênio ICMS nº 188/2022, do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Art. 8º Os benefícios concedidos com base nesta Lei:
I - aplicam-se sobre o saldo existente e não conferem qualquer 

direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou com-
pensadas anteriormente; e

II - ficam condicionados ao pagamento do crédito tributário, à 
vista ou parcelado, exclusivamente em moeda corrente, vedada a utili-
zação de depósitos judiciais;

III - podem ser cumulados com outro benefício ou incentivo, do 
qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, total ou parcial, das 

multas, juros e demais acréscimos legais relacionados ao ICMS.
Art. 9º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão re-

colhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas ao 
contribuinte.

Art. 10. Para a operacionalização do programa aplicam-se, no 
que couberem, as demais disposições vigentes na legislação tributária 
deste Estado, exceto as disposições insculpidas no parágrafo único do 
art. 79 e no § 1º do art. 81 do Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003, 
que aprova o Regulamento do ICMS e dá outras providências.

Art. 11. Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas 
complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS BE-

NEFÍCIOS FISCAIS DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 
160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017 

Art. 12. O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.003, de 04 
de abril de 2019, fica renomeado para § 1º, e passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º ....................

§ 1º Os incentivos, os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais e as 
isenções reinstituídos vigorarão até:

I - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fo-
mento das atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindus-
trial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, fer-
roviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem como 
quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e a entidades 
beneficentes de assistência social;

II - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manu-
tenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vin-
culadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à 
da importação, praticada pelo contribuinte importador;

III - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manu-
tenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o bene-
ficiário seja o real remetente da mercadoria;

IV - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados às 
operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários e 
extrativos vegetais in natura;” (NR)

Art. 13. Fica acrescentado o § 2º ao art. 2 da Lei nº 11.003, de 04 
de abril de 2019, com a seguinte redação:

“Art. 2º. ....................
............................
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2029, observar-se-á a redução 

em 20% (vinte por cento) ao ano com relação ao direito de fruição 
dos benefícios fiscais destinados à manutenção ou ao incremento das 
atividades comerciais, às prestações interestaduais com produtos 
agropecuários e extrativos vegetais in natura e à manutenção ou ao 
incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao 
comércio internacional.” (AC) 

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÕES NA LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEM-

BRO DE 2002

Seção I 
Da alíquota modal do ICMS

Art. 14. O inciso III do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro 
de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23. ...................
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..................................
III - 20% (vinte por cento): 
(...)”  (NR)
Art. 15. O inciso III do caput do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 

de dezembro de 2002 passa a vigorar acrescido das alíneas “h” e “i”: 

“Art. 23. ........................
.................................
III - .........................
.................................
h) nas prestações internas e nas importações das prestações ini-

ciadas no exterior de serviços de comunicação.
i) nas saídas internas de gás natural de Unidade de Processa-

mento destinadas à usina termelétrica movida a gás natural.” (AC)
Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos do caput do 

art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002:

I - a alínea “c” do inciso III;
II - a alínea “e” do inciso IV; 
III - o inciso V;
IV - as alíneas “a” e “c” do inciso VI;
V - a alínea “i” do inciso VII.

Seção II
Da cobrança do ICMS nas operações e prestações interesta-
duais destinadas a consumidor final não contribuinte

Art. 17. Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 7.799, de 
19 de dezembro de 2002 passam a vigorar com a seguinte redação:

I - os incisos XVI e XVII do caput do art. 12:

“Art. 12. .........................
........................
XVI - do início da prestação de serviço de transporte interesta-

dual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subse-
quente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou 
estabelecido no Estado de destino; 

XVII - da entrada no território deste Estado de bem ou mercado-
ria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e 
destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobi-
lizado;” (NR)

II - os incisos IX e XVI do art. 13:
“Art. 13. ...................
...............................
IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XVII do caput do art. 12:
a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado; 
b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado;
...............................................
XVI - nas hipóteses dos incisos XVI e XVIII do caput do art. 12, 

o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto 
devido ao Estado de origem e ao de destino.” (NR)

III - o §1º do art. 13:
“Art. 13. ........................
............................
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 

dos incisos V, IX e XVI do caput deste artigo:
(...)  ” (NR)
IV- o §4º do art.13:
“Art. 13. ...................
.............................
§4º No caso da alínea “b” do inciso IX e do XVI do caput deste 

artigo, o imposto a pagar será o valor correspondente à diferença entre 

a alíquota interna deste Estado e a interestadual.” (NR)
Art. 18. A Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002 passa a vigo-

rar acrescida dos seguintes dispositivos:

I - o inciso XVIII ao caput do art. 12:
“Art. 12. (...)
(...)
XVIII - da saída, de estabelecimento de contribuinte domiciliado 

ou estabelecido em outra unidade da federada, de bem ou mercadoria 
destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado 
ou estabelecido neste Estado.” ( AC)

II - os §§9º e 10 ao art. 13: 

“Art. 13. (...)
(...)
§ 9º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste 

artigo: 
I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interesta-

dual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no 
Estado de origem; 

II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, 
para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação neste Es-
tado. 

§ 10. Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso XVI do caput deste 
artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna neste 
Estado para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação.” 
(AC)

III - o inciso V e os §§ 4º e 5º ao art. 25:
“Art. 25........
...................
V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais desti-

nadas a consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em 
relação à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual: 

a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário 
ou o tomador for contribuinte do imposto; 

b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a pres-
tação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do im-
posto.

(...)
§ 4º Na hipótese da alínea “b” do inciso V do caput deste artigo, 

quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em 
Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o 
adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre 
a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual 
efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim 
da prestação do serviço. 

§ 5º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de 
passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto: 

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, 
e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alí-
neas “a” ou “b” do inciso II do caput deste artigo, conforme o caso, 
não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 4º deste artigo; 
e 

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Esta-
do da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributa-
ção pela sua alíquota interna.” (AC)

IV - o §1º-A ao art. 26:
“Art. 26..................
........................
§1º-A É ainda contribuinte do imposto nas operações ou 

prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a 
consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em relação 
à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual:

I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de 
contribuinte do imposto;
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II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, 

na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.
..........................”(AC) 
V - o §5º ao art. 35:
“Art. 35. (...)
(...)
§5º Nas hipóteses dos incisos XVI e XVIII do caput do art. 12, o 

crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido 
apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada 
de origem.”(AC)

Art. 19. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 
7.799, de 19 de dezembro de 2002:

I - o §8º do art. 12; 
II - o inciso XI do caput do art. 13;
III - a alínea “c” do inciso II do caput do art. 25.

CAPÍTULO VI
DA TAXA DE CONTROLE E MONITORAMENTO AM-

BIENTAL DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE 
RECURSOS MINERAIS

Art. 20. Fica instituída a Taxa de Controle e Monitoramento Am-
biental da Atividade de Transporte Ferroviário de Recursos Minerais no 
Estado do Maranhão- TMTF, que tem como fato gerador o exercício re-
gular do poder de polícia ambiental conferido ao Estado, no transporte 
dos seguintes recursos minerais: 

I - minério de ferro;
II - bauxita.

Art. 21. O poder de polícia de que trata o art. 20, que visa à pre-
servação do meio ambiente do Estado do Maranhão, será exercido pelos 
seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, para aplica-
ção das normas de preservação e proteção do meio ambiente, em articu-
lação com outros órgãos; 

II - Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, para con-
trole, monitoramento e fiscalização das atividades de transporte de Re-
cursos Minerais.

Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no 
caput deste artigo, a SEMA e a SINFRA contarão com o apoio opera-
cional dos seguintes órgãos da administração estadual, observadas as 
respectivas competências legais: 

I - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; 
II - Polícia Ambiental; 
III - Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. 

Art. 22. O contribuinte da TMTF é a pessoa jurídica que realize 
o transporte de recursos minerais no Estado. 

Art. 23. Considera-se ocorrido o fato gerador da TMTF no mo-
mento do início do transporte dos recursos minerais no território do 
Estado do Maranhão.

Art. 24. São isentos do pagamento da TMTF os recursos minerais 
destinados a processos de industrialização no Estado, de que resulte a 
produção de:

I -  aço;
II - alumina e alumínio;
III - ferro-gusa;
IV - lingotes de aço e de alumínio.

Art. 25. Para fins de aplicação da isenção de que trata esta Lei, 
o contribuinte deverá obter, a cada prestação de transporte, declaração 
do tomador do serviço de que o minério será submetido a algum dos 
processos a que se referem o art. 24.

Parágrafo único. O tomador do serviço de transporte será res-
ponsabilizado pelo recolhimento do tributo em relação à quantidade de 

minério transportado que não atender à condição do caput deste artigo.

Art. 26. O valor da TMTF corresponderá a R$ 3,00 (três reais) 
por tonelada do minério transportado no Estado. 

Parágrafo único. Para fins de determinação do valor da TMTF 
a ser recolhida, será considerada a quantidade indicada no documento 
fiscal relativo ao transporte dos recursos minerais.

Art. 27. A TMTF será apurada mensalmente e recolhida até o dia 
20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação do serviço e correspon-
dente emissão do documento fiscal relativo ao transporte dos recursos 
minerais.

Art. 28. A falta de pagamento da TMTF ou seu pagamento a 
menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre 
o valor da taxa devida, nos seguintes termos: 

I - havendo espontaneidade no pagamento do tributo, será cobra-
da multa de mora, calculada no percentual de trinta e três centésimos 
por cento por dia de atraso;

II - havendo procedimento fiscal, será cobrada multa de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da taxa.

Parágrafo único. A multa de que trata o inciso I deste artigo:
I - será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do ven-

cimento do prazo previsto para o pagamento da taxa até o dia em que 
ocorrer o seu pagamento;

II - fica limitada ao percentual de 20% (vinte por cento);
III - não será aplicada quando o valor do tributo já tenha servido 

de base para aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste 
artigo.  

Art. 29. Os contribuintes da TMTF remeterão à SEFAZ informa-
ções relativas à apuração e ao pagamento da taxa por meio de arquivos 
digitais, na forma do regulamento, sob pena de aplicação de multa de 
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por período de apuração, no 
caso de deixar de enviar no prazo ou enviá-los em desacordo com a 
legislação, antes de qualquer procedimento de auditoria ou verificação 
fiscal.

Art. 30. O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, con-
tado da publicação desta Lei, editará o decreto regulamentador.  

CAPÍTULO VII
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE 

GRÃOS E DO FUNDO ESTADUAL PARA RODOVIAS 

Seção I
Da Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos

Art. 31.  Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Transporte de 
Grãos - TFTG, que tem como fato gerador o exercício do poder de polí-
cia referente à fiscalização de transporte de soja, milho, milheto e sorgo 
em grãos no território maranhense.

Art. 32. O contribuinte da TFTG é a pessoa, física ou jurídica, 
que realize saída interna, interestadual ou com destino a exportação, de 
soja, milho, milheto e sorgo em grãos no Estado do Maranhão. 

Art. 33. Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa no momen-
to do início da prestação do serviço de transporte dos grãos referidos no 
art. 31 desta Lei.

Art. 34. O valor da TFTG corresponderá ao percentual de 1,5% 
(um e meio por cento) sobre o valor da tonelada de grãos transportados 
no Estado. 

§ 1º Para fins de determinação do valor da TFTG a ser recolhida, 
será considerada a quantidade indicada no documento fiscal relativo ao 
transporte dos grãos.

 § 2º O pagamento da taxa não dispensa o remetente da mercadoria 
da observância das demais disposições estabelecidas na legislação 
tributária estadual.

§ 3º O recolhimento da taxa deve ser realizado independentemente 
da retenção e recolhimento do ICMS, devido em cada operação, quando 
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for o caso.

Art. 35. Ao contribuinte que deixar de efetuar o recolhimento da 
taxa ou descumprir obrigações acessórias, aplicam-se as mesmas pena-
lidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, nos termos 
da Lei nº 7.799/2002 e do Regulamento do ICMS/2003.

Seção II
Do Fundo Estadual para Rodovias 

Art. 36. Fica instituído o Fundo Estadual para Rodovias do Es-
tado do Maranhão - FEPRO, vinculado à Secretaria de Estado de In-
fraestrutura.

Parágrafo único. O FEPRO tem por objetivo financiar o plane-
jamento, a construção, a ampliação, a recuperação e a manutenção de 
rodovias estaduais.

Art. 37. O FEPRO será administrado por um Conselho Gestor, 
composto pelos seguintes membros:

I - Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, que o pre-
sidirá;

II - Secretário de Estado de Fazenda - SEFAZ;
III - Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento - SE-

PLAN;
IV - um representante da entidade de classe dos produtores al-

cançados pela responsabilidade de recolhimento financeiro ao FEPRO.

§ 1º Os integrantes do Conselho Gestor serão nomeados pelo 
Governador do Estado.

§ 2° Os integrantes do Conselho Gestor não farão jus a qualquer 
gratificação ou remuneração pela participação no Conselho. 

§ 3º A organização e funcionamento do Conselho Gestor serão 
disciplinados em regulamento.

Art. 38. Compete ao Conselho Gestor do FEPRO:
I - estabelecer a política de aplicação dos recursos do FEPRO; 
II - propor à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - 

SEPLAN o orçamento-programa da unidade orçamentária; 
III - estabelecer as diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema 

viário do Estado, visando à integração estratégica com outros modais 
de transporte, no sentido de uma integração cada vez maior entre as 
diversas regiões maranhenses e destas com os modais nacionais e áreas 
de exportação;

IV - articular com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA e com o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, 
soluções sobre implicações ecológicas e de impactos ambientais deles 
decorrentes, em função de obras viárias a serem construídas ou modifi-
cadas com recursos do FEPRO;

V - encaminhar apreciação prévia da prestação de contas da apli-
cação dos recursos do FEPRO aos órgãos de controle; 

VI - representar o FUNDO perante os entes do Poder Executivo 
Estadual, à Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Administração 
Pública em geral, bem como nas interpelações propostas pela socie-
dade;

VII - elaborar e aprovar o regimento interno.

Art. 39. Compete à SINFRA a execução das obras aprovadas 
pelo Conselho Gestor do FEPRO.

Art. 40. Constituem fontes de receitas do FEPRO:

I - dotações orçamentárias do Tesouro Estadual;
II - recursos decorrentes de convênios firmados com o Governo 

Federal para aplicação em rodovias; 
III - contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas de di-

reito público e privado; 
IV - contribuições, doações e convênios de financiamentos efe-

tuados por organismos internacionais de cooperação para aplicação no 
Sistema Rodoviário do Estado do Maranhão; 

V - rendas oriundas de aplicações financeiras dos recursos arre-
cadados pelo Fundo;

VI - operações de crédito realizadas com o fim específico de aten-
der às despesas vinculadas ao Fundo;

VII - receitas advindas de concessões e/ou parcerias público-pri-
vadas, formalizadas para atender aos objetivos do FEPRO;

VIII - recursos repassados pelo Governo Federal decorrentes da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, conforme 
definido em regulamento;

IX - valores decorrentes da cobrança pelo uso de faixa de domí-
nio;

X - transferência financeira de municípios beneficiados por ser-
viços ou obras de construção, reformas, ampliação ou manutenção de 
rodovias e vias urbanas localizadas em seus territórios;

XI - Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos - TFTG;
XII - outros recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo único. Os saldos financeiros do FEPRO, verificados 
ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos, a seus 
créditos, para o exercício seguinte. 

Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contado da publicação desta Lei, editará o decreto regulamentador. 

CAPÍTULO VIII
DA ALTERAÇÃO NA LEI Nº 9.463, DE 14 DE SETEMBRO 

DE 2011

Art. 42.  O art. 5º da Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Nas saídas internas de gás natural de Unidade de Pro-
cessamento destinadas à usina termelétrica movida a gás natural, a 
base de cálculo para apuração do ICMS será o valor da operação ou 
a utilizada para o cálculo da compensação financeira relacionada às 
atividades de exploração e produção de gás natural (royalties), na 
forma estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Bio Combustíveis - ANP, devendo o contribuinte adotar a base que for 
maior.” (NR)

CAPÍTULO IX
DA ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO PROGRAMA TRABA-

LHO JOVEM

Art. 43. Os §§ 1º e 2º do art. 18, o caput e o parágrafo único do 
art. 22 e o caput dos arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 11.384, de 16 de dezem-
bro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. (...)
(...)
§ 1º O apoio financeiro a que se refere o caput corresponde ao 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, para cada nova vaga 
de estágio acrescida ao quantitativo já existente na instituição nas 
datas fixadas em editais de credenciamento realizados pelo Governo 
do Maranhão..

§ 2º O incentivo previsto no caput deste artigo será concedido, 
a cada pessoa jurídica, pelo período máximo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, tendo sua continuidade 
condicionada à comprovação do correto pagamento dos estagiários, 
bem como à contratação nos moldes Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, quando o número de vagas destinadas permitir, de, no 
mínimo, 10% (dez por cento) desses, após o primeiro ano de estágio, 
devendo as especificidades serem regulamentadas por decreto. 

(...)
Art. 22. A não prestação de contas, o descumprimento da Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a fraude relativa ao 
preenchimento ou manutenção de quaisquer das condições necessárias 
para participação no programa, bem como a indicação de números 
de vagas de estágio superior ao efetivamente disponibilizado, enseja a 
aplicação de sanção sob forma de descredenciamento da empresa do 
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programa Trabalho Jovem, além da vedação de sua participação em 
quaisquer editais do respectivo programa.

Parágrafo único. As penalidades a que se refere o caput serão 
aplicadas pela Secretaria de Industria e Comércio – SEINC, mediante 
processo administrativo com possibilidade de contraditório e ampla 
defesa, sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

(...)
Art. 24. A SEINC poderá firmar convênios ou instrumentos con-

gêneres com órgãos públicos e entidades privadas, bem como com Ser-
viço Social Autônomo (Sistema S) para desenvolvimento e ampliação 
das ações do Eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jovem.

Art. 25. O Programa Trabalho Jovem será executado por meio 
da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SE-
TRES, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC, da Se-
cretaria de Estado da Educação - SEDUC, da Secretaria de Estado da 
Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP e do Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, 
podendo contar com o apoio institucional da Secretaria de Estado Ex-
traordinária da Juventude - SEEJUV.

Art. 26. O Eixo Auxílio a Contratação e o Eixo Estágio Social 
do Programa Trabalho Jovem deverão passar por avaliações técnicas 
periódicas para análise da pertinência e relevância.” (NR)

Art. 44. O parágrafo único do art. 19 da Lei nº 11.384, de 16 de 
dezembro de 2020 será convertido em § 1º, bem como será acrescenta-
do o §2º ao dispositivo, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 19 (...)
§ 1º Caso a pessoa jurídica, no curso de sua participação no 

Programa Trabalho Jovem, deixe de reunir os requisitos de sua 
regularidade fiscal, cadastral ou não comprove o pagamento dos 
estagiários, devem ser adotadas, em até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da notificação, as medidas necessárias para regularização; 

§ 2º Deverá ser imediatamente descredenciada do programa 
a empresa que não efetuar a regularização no prazo estipulado no 
parágrafo anterior.” (NR)

Art. 45. Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 20 da Lei nº 
11.384, de 16 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 20 (...)
Parágrafo Único. Serão aceitos para fins de confirmação de 

pagamento dos estagiários contratados no âmbito do programa, com-
provantes de transferência bancária nominalmente vinculada a cada 
estagiário.” (NR)

Art. 46. Ficam acrescentados os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 18 da Lei nº 
11.384, de 16 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 18. (...)
(...)
§ 5º A subvenção de que trata o caput será concedida nos termos 

da disponibilidade orçamentária do Estado, cabendo à Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio – SEINC fixar a quantidade máxima de 
vagas destinadas para cada local de estágio.

§ 6º Na hipótese em que a empresa optar por disponiblizar 
mais vagas de estágio do que aquelas definidas conforme o §5º  deste 
artigo, o apoio financeiro concedido pelo Estado corresponderá a R$ 
300,00( trezentos reais), cabendo à empresa complementar a quantia 
para alcançar o valor fixado no §1º deste artigo, em relação às vagas 
excedentes.

§ 7º Não será permitida a renovação dos contratos de estagiários 
no âmbito do Eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jovem.” (NR)

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Ficam temporariamente suspensos, no período de 1º de 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025, os efeitos do disposto no art. 

1º da Lei nº 7.323, de 26 de outubro de 1998, que dispõe sobre a conces-
são de diferimento do ICMS para usina produtora de pellets de minério 
de ferro e seus concentrados implantada no Estado do Maranhão.

Art. 48. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 11.792, de 13 de julho 
de 2022. 

Art. 49. Esta Lei entra em vigor:
I - a partir de 1º de abril de 2023, em relação:
a) aos arts. 14, 15, 16, 42, 47 e 48;
b) ao inciso III do art. 17;
c) ao Capítulos VI;
d) à Seção I do Capítulo VII.
II - a partir de 1º de janeiro de 2023, em relação aos demais dis-

positivos de natureza tributária;
III – na data de sua publicação para os demais dispositivos desta 

Lei não enquadrados nos incisos I  e II deste artigo.   

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 079 /2022 
São Luís, 20 de dezembro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados 
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que cria a Secreta-
ria de Estado da Representação Institucional no Distrito Federal- SERI-
DF e dá outras providências.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, 
caput da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos 
com presteza e rendimento funcional, bem como a reorganização da 
estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das 
atividades a seu cargo.

Nessa perspectiva, o projeto de lei pretende atualizar a estrutura 
da Administração Pública Estadual com vistas a garantir o necessário 
e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços desenvolvidos 
pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a própria supremacia do 
interesse público.

Para tanto, é proposta a criação da Secretaria de Estado da Re-
presentação Institucional no Distrito Federal- SERIDF que terá por 
finalidade realizar a articulação com as instituições federais, com os 
órgãos representativos e com o Poder Judiciário, no Distrito Federal. 
Dentre seus objetivos realizará o acompanhamento das elaborações de 
orçamentos com destinação de recursos para o Estado do Maranhão, bem 
como o monitoramento de ações do interesse do Estado, na prospecção 
de parcerias com representações internacionais e no assessoramento a 
outras atividades que sejam realizadas no âmbito dos órgãos federais no 
Distrito Federal.

A importância da matéria tratada neste projeto de lei reside na 
necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização 
do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da Constituição 
da República.

Com fundamento no art. 46 da Constituição do Estado do Mara-
nhão solicita-se seja o projeto de lei apreciado em regime de urgência.

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

Sendo o que se coloca para o momento, aproveito para renovar os 
votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI N° 487 / 2022 

Cria a Secretaria de Estado da Re-
presentação Institucional no Distrito Fe-
deral- SERIDF, bem como cargos em co-
missão, e dá outras providências.

Art. 1º  Fica criada a Secretaria de Estado da Representação Ins-
titucional no Distrito Federal- SERIDF que terá por finalidade realizar a 
articulação com as instituições federais, com os órgãos representativos 
e com o Poder Judiciário, no Distrito Federal, tendo como objetivos 
o acompanhamento da elaboração de orçamentos com destinação de 
recursos para o Estado do Maranhão, bem como o monitoramento 
de ações do interesse do Estado, na prospecção de parcerias com 
representações internacionais e no assessoramento a outras atividades 
que sejam realizadas no âmbito dos órgãos federais no Distrito Federal.

Art. 2º   Ficam criados os cargos em comissão constantes do 
Anexo Único desta Lei.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos 
necessários:

I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que 
decorram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Lei, 
inclusive os que se relacionam com pessoal, material e patrimônio, bem 
como as alterações organizacionais e de cargos em comissão dela de-
correntes;

II - ao regular funcionamento do órgão, mediante processo formal 
de cessão de servidores das demais Secretarias, Autarquias e Fundações 
do Estado, bem como de servidores de outras esferas governamentais, 
por meio de instrumento adequado; e

III - à transferência dos contratos, protocolos e demais 
instrumentos vigentes necessários à implementação das competências 
definidas nesta Lei, procedendo-se às devidas adequações orça-
mentárias.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providên-
cias necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar 
dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo 
para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura do 
órgão de que trata esta Lei, bem como os respectivos cargos em co-
missão.

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

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QTD.
SECRETÁRIO DE ESTADO DA REPRE-
SENTAÇÃO INSTITUCIONAL NO DIS-
TRITO FEDERAL - - - - 01
SECRETÁRIO ADJUNTO DA REPRESEN-
TAÇÃO INSTITUCIONAL NO DISTRITO 
FEDERAL ISOLADO 01

ASSESSOR ESPECIAL DGA 02

CHEFE DE GABINETE DGA 01
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTES OFICIAIS DAI-1 02

TOTAL 7

PROJETO DE LEI Nº 483 / 2022

Reconhece o risco da atividade 
profissional e a necessidade de defesa e 
proteção ao Advogado regularmente ins-
crito na Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Maranhão em face ao desenvol-
vimento da atividade profissional de risco. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei reconhece, no âmbito do Estado do Maranhão, 
o risco da atividade profissional e a efetiva necessidade de defesa e 
proteção ao Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional Maranhão–OAB/MA.

Parágrafo único: O disposto no caput se aplica independente-
mente da área de atuação no meio jurídico.

Art. 2º. O Advogado e/ou advogada, vítima de crime, atentatório 
ao pleno exercício da atividade advocatícia ou em razão dela, indepen-
dente da natureza ou modalidade do delito, ao procurar os aparelhos de 
segurança pública deverá,  preferencialmente, ser atendido pela autori-
dade hierarquicamente superior daquele serviço. 

Parágrafo Primeiro: Considera-se Aparelhos de Segurança Pú-
blica para destaque desta Lei a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiro, Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística 
do Maranhão (ICRIM), demais dispositivos que componham a estrutura 
da Secretária de Segurança Pública do Maranhão. 

Paragrafo Segundo: Ficam os Aparelhos de Segurança Pública 
deste Estado obrigados a informarem a Ordem dos Advogados do Brasil 
casos de crimes ocorridos contra o profissional da advocacia quando 
havidos em razão do seu mister, bem como de adotarem banco de dados 
específicos capazes de relatar anualmente números e tipos de delitos.  

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de de-
zembro de 2022. - PROFª SOCORRO WAQUIM - DEPUTADA 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Antes de adentrar nos fundamentos materiais do projeto, é ele-

mentar destacar que, do ponto de vista formal, o Estado do Maranhão 
tem competência para legislar sobre o tema por força do disposto no § 
1º, do artigo 25 da Constituição Federal de 1988.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Consti-
tuições e leis que adotarem, observados os princípios desta Cons-
tituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição.

Dito isso, este projeto de Lei visa reconhecer o risco da ativida-
de profissional, exercida por Advogado(a), regularmente inscrito(a) na 
Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Estado do Maranhão 
e/ou que atue neste ente federativo, com o intuito de garantir aos Ad-
vogados(as) o direito ao livre exercício da profissão, de maneira digna, 
isonômica e devida proteção estatal. 

Recente pesquisa realizada pela OAB/MA constatou que esma-
gadora maioria dos advogado(a)s do Estado do Maranhão sentem-se in-
segura no pleno exercício desta profissão, foi o que respondeu 96% dos 
participantes da consulta que ouviu cerca de 1.386 profissionais da área, 
na qual foi lhes perguntado: “você considera a advocacia uma profissão 
de risco? Que sim, a advocacia é um profissão de risco. 

O que demostra que a atividade da advocacia é uma profissão 
de risco, carecendo de maior atenção e proteção do Estado, vez que a 
advocacia é indispensável à administração da justiça, conforme Capitu-
lo IV, Art. 133 da Constituição Federal, qual trata especificamente das 
Funções Essenciais à Justiça. 

Referida pesquisa encontra-se registrada no sitio oficial da Or-
dem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão no endereço 
eletrônico a seguir: https://www.oabma.org.br/agora/noticia/advocacia-
-maranhense-responde-sim-ao-porte-de-arma-para-a-classe-e-classifi-
ca-a-profissao-como-sendo-de-risco-5771.

A insegurança aferida na classe dos advogados não é mera es-
peculação, dados da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas 
e da Valorização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil in-
dicam que apenas no interregno de 2016 a 2018, foram registrados 72 
assassinatos de Advogados(as) no País, desses, 45 são apontados como 
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relacionados diretamente ao exercício da profissão, senão vejamos:  
(https://veja.abril.com.br/coluna/parana/desde-2016-brasil-registrou-
-72-assassinatos-de-advogados/ ). 

A cada dia mais e mais o exercício desta profissão vem tornando-
-se um risco à incolumidade física e mental dos operadores do Direito, 
o que é uma realidade em todo o território nacional, não sendo diferente 
no Estado do Maranhão. 

Para corroborar os argumentos favoráveis a presente proposição, 
segue anexo, relatório técnico elaborado pela Comissão Nacional de 
Defesa das Prerrogativas e da Valorização da Advocacia da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

1) Relatório das Comissões: Nacional de Defesa das Prerrogati-
vas e da Valorização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil; 
de estudo pelo porte de arma, DIREITO previdenciário, do Trabalho 
e Prerrogativas, que visa garantir aos advogados e advogas direito ao 
livre exercício da profissão, de maneira digna e isonômica;

2) “ADVOGADA MORTA A TIROS EM P.G.” - https://arede.
info/ponta-grossa/415708/advogada-morta-a-tiros-em-pg-e-identifica-
da;

3) “ADVOGADO QUE TRABALHAVA NA PREFEITURA DE 
COLÍDER É MORTO A TIROS” - https://www.sonoticias.com.br/poli-
cia/advogado-que-trabalhava-na-prefeitura-de-colider-e-morto-a-tiros/;

4) “DESDE 2.016, BRASIL REGISTROU 72 ASSASSINATOS 
DE ADVOGADOS” - https://veja.abril.com.br/coluna/parana/desde-
-2016-brasil-registrou-72-assassinatos-de-advogados/;

5) “ADVOGADA É BALEADA POR CLINTE QUE NÃO 
QUIS PAGAR HONORÁRIOS” - https://www.migalhas.com.br/amp/
quentes/358732/advogada-e-baleada-por-cliente-que-nao-quis-pagar-
-honorarios-veja

6) “HOMEM MATA ADVOGADA E MARIDO DELA APÓS 
PERDER A AÇÃO JUDICIAL NO LITORAL” - https://www.em.com.
br/app/noticia/nacional/2018/11/05/interna_nacional,1003241/homem-
-mata-advogada-e-marido-dela-apos-perder-acao-judicial-no-litoral.
shtml

7) “ADVOGADO CRIMINALISTA É MORTO A TIROS NO 
TRABALHO EM CAMPOS DO JORDÃO” - htps://g1.globo.com/
google/amp/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/advogado-e-morto-a-ti-
ros-no-trabalho-em-campos-do-jordao-sp.ghtml

8) “POLICIA CONCLUI QUE ADVOGADO DESAPARECI-
DO FOI MORTO POR CLIENTE” - http://noticias.r7.com/rio-de-ja-
neiro/policia-conclui-que-advogado-desaparecido-foi-morto-por-clien-
te-08072020

9) “ADVOGADO CRIMINALISTA MORRE APÓS SER 
AGREDIDO EM RIO GRANDE; EX-CLIENTE É SUSPEITO, 
DIZ POLÍCIA” - https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noti-
cia/2022/03/12/advogado-criminalista-morre-apos-ser-agredido-em-
-frio-grande-ex-cliente-e-suspeito-diz-policia.ghtml

10) “OAB-AM ENVIA OFÍCIO PARA SENADO E CÂMARA 
DOS DEPUTADOS SOBRE PORTE DE ARMA PARA O ADVOGA-
DO” - https://www.oabam.org.br/2022/03/17/oab-am-envia-oficio-pa-
ra-senando-e-camara-dos-deputados-sobre-porte-de-arma-para-o-ad-
vogado/

11) “CLIENTE QUE ATIROU E ADVOGADA LEVOU CHA-
PANHE PARA A CENA DO CRIME” - https://www.migalhas.com.br/
quentes/358954/cliente-que-atirou-em-advogada-levou-champanhe-
-para-cena-do-crime

Importa ressaltar que, os demais agentes administradores da jus-
tiça contam com todo o aparato estatal para garantir o pleno exercício 
de suas atividade, enquanto que o advogado não, principalmente quan-
do não se encontram no interior dos prédios públicos. 

O presente projeto de Lei tem o intuito de amenizar tal disparida-
de, oferecendo a estes profissionais maior prontidão nos casos em que 
forem vítimas de algum tipo de crime, em razão da sua atividade. 

Na mesma batuta, o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advoga-
dos do Brasil não estabelece hierarquia nem subordinação entre advo-
gados, magistrados e membros do Ministério Público. 

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advoga-
dos, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos 
tratar-se com consideração e respeito recíprocos.

Outrossim, não custa redizer, é sabido que os demais atores admi-
nistrativos do sistema judicial do nosso País exercem seu mister guar-
necidos por toda a estrutura ofertada pelo Poder Estatal, diminuindo 
consideravelmente o risco ao pleno exercício de suas funções, enquanto 

que o advogado desempenha seu labor longe dos olhos do Estado. 
Imprescindível se faz mencionar que o exercício da Advocacia 

possui os mesmos riscos daquela desenvolvida por Juízes de Direito 
e Promotores de Justiça, ainda que figurem em polos diversos nas de-
mandas judiciais.

Assim, a nível estadual, podemos e devemos reconhecer a pro-
fissão da advocacia como sendo de risco, pois realmente é, vejamos:

“Advogado é morto a tiros em frente à Câmara de Vereadores de 
Saúde”

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/advogado-e-
-morto-a-tiros-em-frente-a-camara-de-vereadores-de-saude/

 “Advogado de Mogi das Cruzes morre após ser espancado em 
seu escritório por (quadrilha do PIX)”

https://hojediario.com/2021/11/06/advogado-de-mogi-das-cru-
zes-morre-apos-ser-espancado-em-seu-escritorio-por-quadrilha-do-
-pix/

Advogado desaparecido é encontrado morto na zona rural de Bal-
sas

https://www.gp1.com.br/ma/maranhao/noticia/2021/9/14/
advogado-desaparecido-e-encontrado-morto-na-zona-rural-de-bal-
sas-509968.html 

É necessário expor que, em casos de ocorrência de crimes 
praticados contra advogados, quaisquer que sejam sua tipificação – em 
pleno exercício de seu labor, ou em função de sua profissão, justo é o 
pronto e célere atendimento, prestado de forma especifica ao caso, seja 
pelo serviço de emergência 190 ou nas delegacias ou em qualquer órgão 
da administração pública. 

Arrematando, é preciso adotar medidas legislativas com o esco-
po de pôr termo, em caráter definitivo, à insegurança jurídica e mate-
rial existente quanto ao tratamento dado aos advogados regularmente 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, de 
modo a deixar claro, no texto da lei, o seu direito de ser atendido com 
prioridade e de forma respeitosa nos órgãos de segurança pública e o 
reconhecimento por exercerem atividade de risco.

Desta forma, apresento o Projeto de Lei em apreço a uma medida 
relevante nesse campo, ao passo que externamos nossas estimas a Vos-
sas Excelências e peço aos Nobres Deputados e Deputadas desta Casa 
Legislativa para aprovarem a presente proposição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de de-
zembro de 2022. - PROFª SOCORRO WAQUIM - DEPUTADA 
ESTADUAL
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MOÇÃO Nº 032/2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Sr. Paulo Roberto pelo prêmio Mister Brasil 2022.

O Sr Paulo Roberto, policial militar, formado em Direito e Histó-
ria, com 35 anos de idade foi eleito em São Paulo, Mister Brasil 2022, 
representando o Estado do Maranhão. 

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr. 
Paulo Roberto pelo prêmio Mister Brasil 2022.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de dezembro de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO Nº 513 /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 404/2022, de minha autoria.   

               
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de dezembro de 2022. 

- Mical Damasceno - Deputado Estadual  

INDICAÇÃO Nº 7651/2022

Senhor Presidente,

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 Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7652/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7653/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7654/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7655/2022

Senhor Presidente,

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 Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7656/2022

Senhor Presidente,

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 Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
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no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7657/2022

Senhor Presidente,

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 Duque Bacelar, Senhor Francis-
co Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7658/2022

Senhor Presidente,

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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7659/2022

Senhor Presidente,

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 Davinópolis, Senhor Raimun-
do Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7660/2022

Senhor Presidente,

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 Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7661/2022

Senhor Presidente,

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 Esperantinópolis, Senhor 
Aluísio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7662/2022

Senhor Presidente,

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 Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7663/2022

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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7664/2022

Senhor Presidente,

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 Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7665/2022

Senhor Presidente,

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 Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7666/2022

Senhor Presidente,

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 Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7667/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das no âmbito do município visando alertar a população para a aumento 
de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7668/2022

Senhor Presidente,

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 Graça Aranha, Senhor Ubiraja-
ra Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7669/2022

Senhor Presidente,

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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7670/2022

Senhor Presidente,

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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022 17
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7671/2022

Senhor Presidente,

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 Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7672/2022

Senhor Presidente,

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7673/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7674/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de 
medidas no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7675/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7676/2022

Senhor Presidente,

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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7677/2022

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 Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7678/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7679/2022

Senhor Presidente,

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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas no âmbito do mu-
nicípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de ca-
sos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7680/2022

Senhor Presidente,

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 Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7681/2022

Senhor Presidente,

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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município vi-
sando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de Den-
gue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7682/2022

Senhor Presidente,

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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7683/2022

Senhor Presidente,

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 Itapecuru Mirim, Senhor Be-
nedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7684/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7685/2022

Senhor Presidente,

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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7686/2022

Senhor Presidente,

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 João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7687/2022

Senhor Presidente,

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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7688/2022

Senhor Presidente,

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 Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando a adoção de 
medidas no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7689/2022

Senhor Presidente,

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 Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7690/2022

Senhor Presidente,

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 Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7691/2022

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 Lago da Pedra, Senhora Mau-
ra Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7692/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7693/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7694/2022

Senhor Presidente,

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 Mau-
ra Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7695/2022

Senhor Presidente,

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 Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7696/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7697/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7698/2022

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 Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7699/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7700/2022

Senhor Presidente,

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 Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7701/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7702/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7703/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do mu-
nicípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de ca-
sos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7704/2022

Senhor Presidente,

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 Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7705/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7706/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7707/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7708/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7709/2022

Senhor Presidente,

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 Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7710/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes De-
line Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7711/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7712/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7713/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7714/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7715/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 

Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 
  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7716/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7717/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7718/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7719/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7720/2022

Senhor Presidente,

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 Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7721/2022

Senhor Presidente,

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 Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7722/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 

de casos de Dengue no ano de 2022.
Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-

ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7723/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7724/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7725/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7726/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7727/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7728 / 2022    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Governador do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, solicitando a 
disseminação de medidas de conscientização, prevenção e combate  
ao HIV / AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis em 
todo o  Estado do Maranhão.

É importante salientar que a Campanha Dezembro Vermelho foi 
instituída como forma de gerar mobilização nacional na luta contra o ví-
rus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). 
A ação objetiva, ainda, chamar a atenção para a prevenção, a assistência 
e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Constitui-se em um conjunto de atividades relacionadas ao en-
frentamento ao HIV/Aids e às demais ISTs, em consonância com os 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo integrado em 
toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organi-
zada e organismos internacionais.

No Brasil, 92% das pessoas em tratamento já atingiram o estágio 
de estarem indetectáveis, ou seja, estado em que a pessoa não trans-
mite o vírus e consegue manter a qualidade de vida sem manifestar os 
sintomas da AIDS. Essa conquista se deve ao fortalecimento das ações 
do Ministério da Saúde para ampliar a oferta do melhor tratamento dis-
ponível para o HIV, com a incorporação de medicamentos de primeira 

linha para tratar os pacientes. 
O movimento Dezembro Vermelho objetiva, ainda, conscientizar 

a todos a respeito das Infecções Sexualmente Transmissíveis, doenças 
causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas, 
principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o 
uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja 
infectada.

Por fim, é meritória a proposta ora apresentada, visando este ce-
nário.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 15 de dezembro de 2022. - DR. 
LEONARDO SÁ - DEP.ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7729/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7730/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7731/2022

Senhor Presidente,

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 Pedro do Rosário, Senhor 
Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 



  26       QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 26
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7732/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7733/2022

Senhor Presidente,

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 Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7734/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora Va-
léria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7735/2022

Senhor Presidente,

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 Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7736/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7737/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7738/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a adoção de medidas no 
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âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7739/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula Lo-
bato, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município visando 
alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de Dengue no 
ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7740/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7741/2022

Senhor Presidente,

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 Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7742/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7743/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7744/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7745/2022

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 Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7746/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7747/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7748/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Coci-
flan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 

Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 
  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7749/2022

Senhor Presidente,

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 Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município visan-
do alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de Dengue 
no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7750/2022

Senhor Presidente,

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 Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7751/2022

Senhor Presidente,

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 Poção de Pedras, Senhor 
Francisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7752/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7753/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7754/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7755/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 

casos de Dengue no ano de 2022.
Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-

ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7756/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7757/2022

Senhor Presidente,

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 Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município visan-
do alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de Dengue 
no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7758/2022

Senhor Presidente,

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 Benedito do Rio Preto, 
Senhor Wallas Gonçalves Rochasolicitando a adoção de medidas no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7759/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a adoção de medidas no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7760/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando a adoção de 
medidas no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7761/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7762/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7763/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7764/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7765/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7766/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a adoção de 
medidas no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
INDICAÇÃO Nº 7767/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7768/2022

Senhor Presidente,

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7769/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7770/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7771/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7772/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7773/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7774/2022

Senhor 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 no âmbito do município visando alertar 
a população para a aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano 
de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7775/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7776/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

 Ademais, é necessário adotar medidas para contenção 
da proliferação do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de 
água parada. Importa citar que referido mosquito também é transmissor 
do vírus da Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia 
em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7777/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do mu-
nicípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de ca-
sos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7778/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7779/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do município visando alertar a população para a aumento 
de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
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Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7780/2022

Senhor Presidente,

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 La Roque, Senhor Bar-
tolomeu Gomes Alves, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7781/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7782/2022

Senhor Presidente,

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7783/2022

Senhor Presidente,

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7784/2022

Senhor Presidente,

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7785/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7786/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
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de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7787/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7788/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do município visando alertar a população 
para a aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7789/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a Se-
nhora Edinalva Brandão Gonçalves, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7790/2022

Senhor Presidente,

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7791/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7792/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7793/2022

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 Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7794/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebas-
tiana Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7795/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Dei-
bson Pereira Freitas, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7796/2022

Senhor Presidente,

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7797/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Pau-
lo Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7798/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7799/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7800/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando a adoção de medidas no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Inscrito a Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes. 
A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 

oradora) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, colegas deputados, 
deputadas, imprensa, TV Assembleia e a todos que nos acompanham 
pelas plataformas digitais. A honra e a glória sejam sempre para o Senhor. 
Hoje venho a essa tribuna proferir o meu último discurso com o coração 
cheio de alegria e gratidão pela oportunidade que me foi confiada por 
Deus e pelo povo para viver essa experiência incrível em função tão 
honrosa por um período de dois anos. Foi um grande privilégio poder 
contribuir com o povo de nosso Estado. Meu sentimento é de muita 
felicidade, pois, na minha trajetória de vida, já posso registrar a minha 
atuação parlamentar, visando o bem-estar daqueles que tanto precisam. 
Mesmo assumindo apenas a metade do mandato em um momento 
bem atípico, posso afirmar que eu me empenhei para fazer valer a 
confiança da população. Inúmeras Indicações de minha autoria foram 
encaminhadas ao Governo do Estado. Algumas já foram atendidas. 
Dentre elas, destaco o Restaurante Popular, o sistema de abastecimento 
de água que está beneficiando centenas de famílias em Buriticupu. 
Destinei emendas parlamentares para a compra de ambulâncias, UBS, 
pavimentação de ruas, poços artesianos, Centro de Convivência do 
Idoso, que será executado pela SINFRA, dentre tantos outros benefícios. 
Vale frisar que eu votei a favor de todos os projetos voltados para 
beneficiar a população, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Mas 
o que marcou de forma mais efetiva a minha passagem pelo parlamento 
foram os PLs de minha autoria que foram sancionados e hoje são leis, 
a exemplo da lei que institui a Semana Estadual de Conscientização da 
Doença de Parkinson; a lei que assegura a prioridade no atendimento 
ao cuidador de portador do transtorno do espectro autista; o projeto de 
lei que institui a Semana Estadual de Conscientização da Doença de 
Alzheimer, o qual já foi encaminhado para Sanção. Mas quero destacar, 
de forma muito especial, a Lei nº 11.651, de 2022, que assegura ao 
idoso a gratuidade no transporte ferroviário. Se nesses dois anos tivesse 
sido sancionada apenas essa lei, já iria sair com o sentimento do dever 
cumprido, pois é a conquista da garantia de um direito para os idosos, os 
quais tenho muito carinho. Chegam na última fase da vida vulneráveis, 
com a saúde fragilizada, muitos com demência e sem atenção e carinho 
da família. Daí a necessidade de leis que promovam políticas públicas 
voltadas para assistir o idoso nas suas demandas. Estou deixando minha 
contribuição. Faço mais um apelo aos que foram reconduzidos ao cargo 
e aos novos eleitos que não esqueçam de nossos idosos, lembrando a 
todos que o envelhecimento é um processo natural da vida. Assim sendo, 
é inevitável, todos nós iremos envelhecer. A pirâmide está invertendo. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2025, serão 2 bilhões de 
pessoas no mundo com mais de 60 anos. O Brasil será o sexto país do 
mundo com o maior número de idosos. Serão 32 milhões de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, é importante pensar 
políticas públicas que promovam a qualidade de vida na última fase 
de nossas biografias. Viver com saúde é um bem de valor inestimável, 
portanto, é preciso unir forças para que isso se torne uma realidade na 
vida de nossos idosos. Hoje, meu sentimento é de gratidão e de dever 
cumprido. Agradeço ao meu esposo, Zé Gomes, às minhas filhas, à 

minha querida mãezinha, a toda minha família pelo apoio durante o 
meu mandato. Não poderia deixar de agradecer, em nome de Otávio 
Douglas, Lucas e Adenilton, aos demais assessores. Sem eles, seria 
difícil obter o mesmo resultado. Em nome do Major Bruno, agradeço 
ao Gabinete Militar, sempre muito receptivo. Agradeço à imprensa em 
nome do amigo Ronald Paula. Agradeço ao pessoal da limpeza e a todos 
os servidores da Assembleia Legislativa. Foi uma honra conviver com 
os nobres deputados e deputadas Agradeço pelo apoio e pela aprovação 
dos meus projetos. Agradeço pela acolhida do Presidente Othelino 
e o parabenizo pela forma como tem conduzido esta Casa, com 
imparcialidade e sem fazer acepção entre os parlamentares, além de 
fazer uma excelente gestão. Agradeço ao Governador Carlos Brandão 
pelos benefícios destinados a Buriticupu e à região. Peço a Deus que o 
ajude dando sabedoria para realizar uma excelente gestão. Parabenizo 
também a Senadora Ana Paula Lobato e, mais uma vez, parabenizo a 
todos que lograram êxito nas eleições. Desejo muito sucesso e uma 
brilhante atuação. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto 
de saúde, paz, amor, alegria, com a presença de Deus em nossas vidas. 
Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor 
Presidente, só por uma Questão de Ordem, rapidamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) - Eu sei que, no Pequeno Expediente, a gente não pode fazer 
apartes, mas eu queria aqui enaltecer o discurso da Deputada Betel. 
A sua presença, deputada, como representante do povo nesta Casa, 
engrandeceu este Poder Legislativo. V. Ex. ª chegou aqui, eu digo, muito 
desconfiada, mas depois tomou pé e amizade de todos os deputados e 
conseguiu dar uma contribuição importante para esta Casa. Então, eu 
quero dizer da nossa felicidade, da nossa alegria de ter compartilhado 
vários momentos com a sua presença, com a sua atuação. Sei que 
outros projetos políticos, quem sabe o retorno também à Assembleia 
poderá acontecer, isso aí faz parte da nossa vida, mas dizer que a sua 
passagem aqui foi marcada, primeiro, pela amizade, pela consideração, 
pelo trabalho, pelo seu amor à sua região de Buriticupu, de Bom Jesus 
das Selvas, de Açailândia, isso é importante. Não só a gente assumir 
um mandato como deputado, mas, acima de tudo, deixar a nossa marca 
no Poder Legislativo. Eu fico muito feliz de ter compartilhado da sua 
presença, da sua amizade nesta Casa. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente Othelino.
A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES - Muito obrigada, 

querido Deputado Roberto Costa. Que Deus o abençoe! Que você possa 
ter um brilhante... continuar tendo uma brilhante atuação. Vossa Exa. é 
muito importante para o Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
- Só me somar ao Deputado Roberto nessas congratulações à Deputada 
Betel. Deputada Betel é uma das pessoas mais simpáticas, carismáticas 
que eu tive oportunidade de conviver nesses dois anos, em que ela aqui 
esteve, além, claro, de fazer com toda a maestria, com toda dedicação o 
seu papel parlamentar, principalmente junto às demandas da sua região. 
Então, Deputada Betel, fica aqui o meu abraço, vou lhe dar um abraço 
quando a senhora descer, e lhe desejo o melhor aí nessa mudança de 
Parlamento. Em breve, espero tê-la de volta aqui como companheira. 

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES - Muito obrigada, 
querido Deputado Yglésio. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores deputados, não há oradores inscritos ainda no Pequeno 
Expediente. Vou chamar a Ordem do Dia. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 

– Presidente, eu queria pedir só para discutir esse item número 2, no 
momento oportuno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Tudo bem, Deputado Yglésio. Projeto de Lei nº558, de autoria da 
Deputada Mical Damasceno. Deputada Mical ainda não está presente 
na Sessão, se até o momento que ela registrar a presença ou chegar 
no plenário, ainda se estivermos a Ordem do Dia, aí apreciaremos o 
projeto. Projeto de Lei nº474/2021, de autoria do Deputado Yglésio 
(lê). Deputado Yglésio está inscrito para discutir por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
- Bom dia a todos e a todas. Hoje será votado o Projeto de Lei 474 /2021 
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que limita em até 10% a taxa de conveniência para compra de passagens 
antecipadas na internet pelas empresas prestadoras de serviço marítimo, 
aquaviário e rodoviário no âmbito do Estado do Maranhão. Por que 
foi feito esse PL? Por conta do abuso das empresas, principalmente 
das empresas de ferryboat e transporte das concessionárias de ferryboat 
no Estado do Maranhão em relação à cobrança das passagens que são 
compradas pela internet. Veja só, a pessoa que quer comprar de maneira 
organizada, se programar, o plantonista, o profissional do Direito, que 
tem uma audiência e que deseja adquirir uma passagem de maneira 
antecipada, chega a ter que pagar de 30% a 50% mais no valor para 
utilizar uma comodidade que no final o lucro termina sendo dividido, 
tanto dividido na melhoria da qualidade do serviço que as empresas 
têm redução de custos, inclusive com o pessoal nessa operação de 
embarcação de passageiros e de automóveis. Além de tudo, claro, 
pelo usuário em virtude do conforto que ele passa a desfrutar. Então, 
o que acontece? A pessoa quer comprar pela internet, mas a passagem 
do carro foi aumentada. Claro, obedecendo aí a uma regra de custos 
que devem ser repassados conforme vão sendo aumentadas as despesas 
do transporte marítimo no caso, mas aí o que é que acontece? Abuso. 
Já aumentou de 77 para 100 reais, ok. Aí para a pessoa comprar pela 
internet a mesma passagem, se for num domingo, por exemplo, ela vai 
gastar cento e cinquenta reais. Não tem sentido. É desproporcional. 
Então a nossa ideia é a semelhança da prática empresarial nacional, 
das melhores práticas empresariais de vendas de marketing digital. É 
limitar essa taxa ali aproximadamente a 10%, por quê? Com isso a gente 
garante a operacionalidade das empresas, dos portais, as plataformas 
digitais que servem esse fim de venda antecipada de passagem e 
preserva também o usuário, a comodidade. Dez por cento de 100 reais 
são 10 reais; dez por cento de 200 reais são 20 reais. Isso é razoável 
para você fazer uma aquisição de passagens pela internet, diferente 
do que se fossem 30 reais ou 60 reais, no caso de passagens para 
veículos maiores. Então, com isso, a gente consegue organizar melhor 
o serviço e fazer uma harmonização de interesse. Ninguém é contra o 
empresariado; ao contrário, eu sou muito pró-empresário, porque tem 
um papel importante na sociedade de geração de emprego, de renda, de 
distribuição de riqueza na sociedade. Mas aqui a gente vê um abuso e 
quando a gente vê abuso, a gente não pode, a partir daí, simplesmente 
ficar omisso e deixar fazer de qualquer forma. Porque se isso aqui fosse, 
por exemplo, uma licitação, como tem grandes licitações de transporte, 
de concessionárias, de empresas que fazem, por exemplo, manutenção 
de rodovia no Estado de São Paulo, a Ecovias, a CCR, várias outras 
empresas, essa taxa aqui com certeza em uma licitação seria bem mais 
reduzida. Mas aí quando não teve ainda o processo licitatório, a gente 
se esbarra em absurdos como esses aqui. E é nosso intuito justamente 
com esse projeto de lei impedir, e a gente pede aos colegas a aprovação, 
e muito mais do que isso, também ao Governador Brandão que sancione 
o mais rápido possível este projeto. Por quê? Porque vai garantir uma 
redução importante de passagens nesse final de ano, nesse período, 
inclusive, que está sendo preparado aí para as festas do início do ano, 
do carnaval. Tudo isso aí que tem um papel importante na economia. 
Está certo. Então muito obrigado a todos e peço aqui o voto Sim no 
nosso projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Projeto vai à sanção. Projeto de lei nº 558, de 
autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei nº 404, de autoria da Deputada Mical Damasceno 
(lê). A Deputada Mical está inscrita para discutir e terá 10 minutos.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa 
Diretora, imprensa, funcionários da Casa, meus colegas deputados, 
eu gostaria de chamar um minuto de sua atenção a respeito do Projeto 
de Lei de minha autoria, nº 404/2022, de minha autoria, para revogar 
a Lei nº 11.827/2022 que dá obrigatoriedade à fixação de placas em 
estabelecimento em razão de orientação sexual ou de identidade de 
gênero. Senhores Deputados e Deputadas, eu quero aqui chamar 
atenção para a questão da obrigatoriedade da fixação dessas placas 
em estabelecimentos comerciais, por quê? Na verdade, elas te dão 
direito também, se caso um cliente quiser usar o vestuário feminino 
ou o banheiro feminino, ele vai ter que usar, e aí uma pessoa como 
eu, que professa uma fé que vai de encontro a esse comportamento 
que fere os nossos princípios cristãos, a minha pergunta é: será que 
isso é permitido? No caso, vocês vão comungar com esta lei aí que foi 
sancionada e que é de autoria do Deputado Adelmo Soares? Eu quero 

aqui pedir para esta Casa, pedir que a maioria dos nossos deputados nos 
ajude para que a gente possa derrubar essa lei e assim revogá-la. Eu 
quero pedir a compreensão porque na verdade isso fere a fé, porque isso 
daí é uma coisa de minoria, eu acho que a lei é feita para todos. Então, 
não existe defender leis apenas para minoria. E eu quero aqui pedir aos 
nossos colegas deputados que nos ajudem, Deputada Betel, Deputado 
Edivaldo Holanda, vamos nosso deputado Rios, Neto Evangelista, que 
já deu a palavra que vai me ajudar e assim a todos os colegas deputados. 
Quero pedir que V. Ex.ªs votem a favor desta lei para revogar a Lei nº 
11.827. São estas minhas palavras, Senhor Presidente. Agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Presidente, 
registre meu voto em contrário ao Projeto de Lei. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Aprovado contra o voto do deputado Zé Inácio. Deputada Mical, V. Ex.ª 
vai se pronunciar sobre o Projeto de Lei? Aí V. Ex.ª pede em seguida no 
Tempo dos Partidos, porque o deputado Zé Inácio, na verdade, ele só 
votou. Projeto de Lei nº 416/2022, de autoria do deputado Arnaldo Melo, 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Deputado Adelmo, V. Ex.ª tem uma Questão de Ordem, eu 
vou pedir que libere o áudio. Pois não, estamos lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, obrigado, eu sei que já passou a votação, 
mas voto contrário ao projeto de lei da deputada Mical e que ela 
infelizmente colocou uma posição que não tem nada a ver, mas está 
em votação, os pares é que decidem está? mas eu queria que ficasse 
consignado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Questão 
de Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Só instante, Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Questão 
de Ordem) – Presidente, tudo na vida tem o seu tempo, ele perdeu o 
momento, ele não estava na sessão, talvez ele entrou atrasado, então 
não tem mais como, dentro carro, então não tem como, presidente, não 
tem como, o voto dele vai ser a favor, olha aí, está travado, ele está em 
movimento, em movimento, não tem como presidente, eu contesto isso 
daí, a votação... o voto dele não é considerado, porque ele não está na 
Casa, eu sei que... passou o momento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Sim, meu 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- O voto, ele não vai ser registrado para votação do projeto, ele está 
fazendo apenas o registro político da opinião dele, V. Ex.ª tem razão ao 
reivindicar que a votação já tinha sido encerrada.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Está bom, 
meu Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Próximo, item cinco, Projeto de Lei, Deputado Roberto Costa, que 
altera a Lei Estadual nº 8507, de 16 de novembro, que dispõe sobre 
medidas de segurança e apoio pessoal em favor de ex-governadores. 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. E o Projeto de Lei que nós aprovamos agora vai 
a segundo turno. Item seis. Projeto de Resolução Legislativa nº 71, de 
autoria da Mesa Diretora (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. À Promulgação. 
Projeto de Resolução Legislativa nº 076, de autoria do Deputado 
Neto Evangelista (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. À Promulgação. 
Projeto de Resolução Legislativa nº 099, de autoria do Deputado César 
Pires (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. Bráulio, eu confesso que eu não sabia que 
você não tinha nascido no Maranhão. E acho que os colegas quase todos 
aqui, senão todos fariam a reivindicação de ser autores do Projeto de 
Resolução. Parabéns pela nova cidadania formal, que, na prática, você 
certamente já é um maranhense de coração. Aprovado. À promulgação. 
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento nº 510, de 
autoria do Deputado Marco Aurélio (lê). Em Discussão. Em Votação. 
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Os dois projetos 
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serão da Ordem do Dia de amanhã. Encerrada a Ordem do Dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Independente, declina. Bloco Parlamentar Unidos 
pelo Maranhão, deputado professor Marco Aurélio. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático, deputado Vinícius, declina. Progressistas, 
deputado Arnaldo, declina. Partido Social Democrata, deputada Mical, 
deputado Edivaldo, declina. Escala de reserva, Podemos. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

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

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

reira. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Hele-
na Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Márcio 
Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio 
Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Thaíza 
Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soa-
res e Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Inscrito no 
Pequeno Expediente, pronunciaram-se os (as) Deputados (as): Mical 
Damasceno, Edivaldo Holanda, Antônio Pereira, Wellington do Curso 
e Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando 
em segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 211/2022, 
de autoria do Deputado Márcio Honaiser, que dispõe sobre a criação 
de vagas de estacionamento para advogados no exercício da profissão 
em fóruns, delegacias de polícia, instituições prisionais e em órgãos da 
Administração, com parecer favorável  da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, este projeto foi encaminhado à Redação Final, de-
vido ao acolhimento de substitutivo; Projeto de Lei n° 426/2022, de au-
toria da Mesa Diretora, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 8.838, 
de 11 de julho de 2008, que reorganiza o plano de cargos, carreiras e 
vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão  e o Projeto de Lei n° 448/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que dispõe sobre a manutenção no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, dos percentuais de 21,7% decorrentes de ações 
judiciais em face a Lei Estadual nº 8.369, de 29 de março de 2006. 
Com pareceres favoráveis da CCJC, estes dois últimos projetos foram 
aprovados e encaminhados à sanção governamental. Na sequência, fo-
ram aprovados em segundo turno, tramitação ordinária e encaminhado 
à promulgação: Projeto de Resolução nº 002/2021, de autoria do Depu-
tado Zé Inácio Lula, que altera o Artigo 38, da Resolução Legislativa nº 
449 de 24 de junho de 2004, com parecer favorável da Mesa Diretora 
e da CCJC; Projeto de Resolução nº 003/2022, de autoria do Deputado 
Ariston Sousa, que concede a Medalha do Mérito Legislativo  “Ma-
nuel Beckman” ao Senhor Francisco Magalhães da Rocha; Projeto de 
Resolução nº 062/2022, de autoria do Deputado Márcio Honaiser, que 
concede a Medalha de Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Re-
nato Dionísio de Oliveira; Projeto de Resolução nº 072/2022, de mesma 
autoria, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor José 
Antônio Gorgen. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado 

o Projeto de Resolução nº 071/2022, de autoria da Mesa Diretora, que 
altera a redação do Art. 7º, do Regimento Interno (Resolução Legislati-
va nº 449/2004). Com parecer favorável da CCJC este Projeto foi enca-
minhado ao segundo turno. Por fim, o Plenário aprovou: Requerimentos 
nº 472 a 481/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, aos 
Prefeitos e às Secretarias de Educação, dos Municípios especificados, 
solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF, 
previsto para iniciar em 2023; Requerimento n° 503/2022, de autoria 
do Deputado Fábio Braga, solicitando que seja realizada uma Sessão 
Solene para entrega do título de Cidadã Maranhense à Senhora Ana 
Lúcia Chaves Fecury, a ser realizada no mês de dezembro do corrente 
ano; Requerimento n° 504/2022, de mesma autoria, no mesmo senti-
do, para entrega da Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Mauro de 
Alencar Fecury, a ser realizada no mês de dezembro do corrente ano e 
o Requerimento n° 508/2022, de autoria do Deputado Neto Evange-
lista, solicitando seja discutido  e votado, em regime de urgência, em 
uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 76/2022. Sujeitos à deliberação 
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n° 96/2022, de autoria do 
Deputado Vinicius Louro, solicitando que seja justificada sua ausência 
nas 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 e Requerimento n° 502/2022, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos 
familiares do Senhor Francisco Borges de Oliveira Neto, externando o 
mais profundo sentimento de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no 
dia 12 de dezembro do corrente ano.. No primeiro horário do Grande 
Expediente, não houve oradores inscritos, bem como no tempo desti-
nado aos Partidos ou Blocos. No Expediente Final, falou o Deputado 
Doutor Yglésio. 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, 20 de dezembro de 2022.  

Deputado Welington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Primeiro Secretário, em exercício

Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2022, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  1.156/2022

Altera a redação do art. 7º, do Re-
gimento Interno (Resolução Legislativa nº 
449/2004), e dá outras providências.

Art. 1º - Altera a redação do art. 7º, do Regimento Interno (Re-
solução Legislativa nº 449/2004), e dá outras providências. Art. 1º - O 
art. 7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, alte-
rado pelas Resoluções Legislativas nºs 458/2004, 550/2008, 599/2010, 
662/2012, 781/2016, 910/2018 e 939/2019, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 7º - A partir do dia 01 de novembro do segundo ano da 
Legislatura, realizar-se-á Sessão Preparatória para a eleição da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tomará posse 
no dia 1º de fevereiro do terceiro ano da Legislatura, em data e horá-
rio a serem definidos por Ato da Presidência, com antecedência de 48 
horas da realização do pleito, obedecidos os dispostos no art. 8º e seus 
incisos do Regimento Interno”.

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

                  
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 21 dezembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 076/2022, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  1.157 /2022

Dispõe sobre alteração na Resolu-
ção 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.

Art. 1º - Ficam acrescidos os Parágrafos terceiro e quarto, ao 
artigo 6º, da Resolução Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, com a se-
guinte redação:

 “Art. 6° (...)
§ 3º Fica assegurada, na composição da Mesa Diretora, 

a participação de mulheres e pessoas com deficiência, na exata 
proporção ao número de representantes na Assembléia Legislativa do 
Maranhão”.

§ 4º Para garantia do disposto no parágrafo anterior, a fração 
apurada será arredondada para a primeira casa decimal inteira 
seguinte, que corresponderá ao número de vagas na Mesa Diretora.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 21 de dezembro  de 2022.

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 099/2022, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.158/2022

Concede o Título de Cidadão Mara-
nhense ao Senhor economista e bacharel 
em Direito Bráulio Nunes de Souza Mar-
tins.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-

nhor Bráulio Nunes de Souza Martins, natural do Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo. 

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 21 de dezembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição 
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional 
nº 002/2022, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a se-
guinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  092 / 2022

Altera o inciso I do art. 39 da Cons-
tituição do Estado do Maranhão.

Art. 1º - O inciso I do art.39 da Constituição Estadual passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art.39(....)
I- investidos no cargo de Ministros de Estado , de Secretário de 

Estado , do Distrito Federal , de Prefeitura de Capital, de interventor 
Municipal ou Chefe de Missão Diplomática , Secretario- Executivo de 
Ministério ou equivalente , dirigente de Autarquia , Fundação Pública 
, Agencia , empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista ou Ad-
ministrador Regional pertencentes à Administração Pública Federal 
ou Estadual.

Art. 2º - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de 
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e  execução da presente Emenda Constitucional perten-
cerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma  em que se 
encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a 
faça imprimir, publicar e correr.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  22  de dezembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 007/2022
RELATÓRIO:
Atendendo ao disposto no artigo 249, § 5º do Regimento Interno, 

retornou a esta Comissão o Projeto de Lei nº 400/2022, que estima a 
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receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício finan-
ceiro de 2023, para recebimento de emendas.

Duas condições cumulativas exigem a CF/88 para aprovação das 
emendas: 1- que sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias; 2- que indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas.

Em obediência ao rito regimental, foi concedido o prazo de até 03 
(três) dias úteis para apresentação de emendas. Foram recebidas neste 
período (161) Emendas.

Em nossa análise, adotamos os critérios constantes da Emenda 
Constitucional nº 090/2020, prevendo índices de reserva orçamentária 
para o cumprimento das Emendas Parlamentares individuais, da Lei das 
Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 11.796, de 02 de agosto de 2022, em 
especial no que determina que as emendas apresentadas deverão estar 
compatíveis, em seu objetivo de gastos, com a finalidade das ações a 
que estão relacionadas, art. 32), bem como os dispositivos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, observadas também as restrições orçamentá-
rias ocasionadas pela escassez de recursos.

Após uma análise das emendas apresentadas, manifestamo-nos 
da seguinte forma:

Emenda de nº 001, de iniciativa da Comissão de Orçamento, Fi-
nanças, Fiscalização e Controle, que objetiva acrescentar ao Orçamento 
Geral do Estado, para o exercício de 2023, os créditos orçamentários 
correspondentes aos incisos constantes no anexo XII, conforme títulos, 
códigos e valores ali apresentados (Emendas Parlamentares, que deve-
rão ser compatibilizadas pelo Poder Executivo, nos demonstrativos da 
Lei), e anexo XIII, constando anulação parcial das dotações dos crédi-
tos. A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação – EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 002 a 004, de autoria da Senhora Deputada An-
dreia Rezende, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio para 
Municípios); Infraestrutura (Obras nos Municípios) e Cultura (mani-
festações culturais), recursos no valor global de  R$ 3.740.276,88 (três 
milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oi-
tenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a 
Munícipios.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 005 a 006, de autoria do Senhor Deputado 
Arnaldo Melo, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Es-
tado da Saúde – SES; Infraestrutura, recursos no valor global de R$ 
3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e se-
tenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 007 a 008, de autoria do Senhor Deputado 
Ariston Ribeiro, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Secreta-
ria de Estado da Saúde - SES); Infraestrutura (Secretaria de Estado da 
Infraestrutura - SINFRA), recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 
(três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, 
oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a 
Munícipios.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 009 a 013, de autoria da Senhora Deputada Be-
tel Gomes, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Saúde - SES (Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas; Aquisição 
de Ambulância para o Município de Barra do Corda); Secretaria de Es-
tado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA; Secretaria de Esta-

do da Infraestrutura – SINFRA; Secretaria de Estado da Agricultura Fa-
miliar - SAF, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, 
setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito 
centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a Municípios, 
fundo a fundo e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 014 a 017, de autoria do Senhor Deputado Cé-
sar Pires, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio para os 
Municípios de Água Branca, Santa Quitéria, Magalhães de Almeida, 
São Bernardo), recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três mi-
lhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta 
e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a Municí-
pios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 018 a 020, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Es-
tado da Saúde - SES (promover custeio da Saúde); Secretaria de Estado 
da Cultura - SECMA (apoio às manifestações culturais); Secretaria de 
Estado da Infraestrutura - SINFRA (construção e melhoria de Infraes-
trutura Urbana), recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três mi-
lhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta 
e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a Municí-
pios, fundo a fundo e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 021 a 023, de autoria do Senhor Deputado Ed-
son Araújo, propõem investimentos nas áreas de Saúde (equipamentos 
e custeio hospitalares); Secretaria de Estado da Cultura (apoio a mani-
festações culturais a Municípios); Secretaria de Estado da Agricultura, 
recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Munícipios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 024 a 027, de autoria do Senhor Deputado Fá-
bio Braga, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Saúde - SES (Atenção Ambulatorial e Hospitalar); Secretaria de Esta-
do da Cultura – SECMA (Apoio às manifestações artístico-culturais); 
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA (Construção de Sis-
tema Simplificado de Abastecimento de Água, bem como construção 
e melhoria de Infraestrutura Urbana), recursos no valor global de R$ 
3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e se-
tenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Municípios e transferências a Municípios, fundo a 
fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 028 a 030, de autoria do Senhor Deputado Fá-
bio Macedo, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde - SES (Atenção Ambulatorial e Hospitalar); Secretaria de Es-
tado da Cultura – SECMA (Apoio às manifestações artístico-culturais); 
Secretaria de Estado da Esporte e Lazer, recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
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setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Municípios e transferências a Municípios, fundo a 
fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 031 a 034, de autoria do Senhor Deputado Glal-
bert Cutrim, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Secretaria de 
Estado da Saúde); Cultura (Secretaria de Estado da Cultura); Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária e                   Pesca – SAGRIMA; Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Social, recursos no valor global 
de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 035 a 041, de autoria do Senhor Deputado Pro-
fessor Marco Aurélio, propõem investimentos nas áreas de Reforma de 
Praça no Município de Açailândia – AGEMSUL; Aquisição de Patrulha 
Agrícola para o Município de São Francisco do Brejão – SAF – Execu-
ção Direta; Sistema de Abastecimento de Água para os Municípios de 
São João do Paraíso, Imperatriz, Amarante – AGEMSUL; Fundo para a 
Saúde – Custeio para os Municípios de Açailândia e Senador La Roque, 
recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Munícipios, fundo a fundo 
e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 042 a 049, de autoria do Senhor Deputado 
Zé Inácio, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde - SES (apoio às ações relacionadas à saúde); Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA (apoio às ações 
voltadas para a agricultura, pecuária e pesca); Secretaria de Estado da 
Cultura - SECMA (apoio às ações relacionadas à cultura); Secretaria 
de Estado do Esporte e Lazer - SEDEL (apoio às ações de esporte e 
lazer); Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA (apoio às ações 
voltadas para a infraestrutura nos Municípios); Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social (apoio às ações voltadas para o Desenvolvi-
mento Social); Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF; 
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão – AGEM-
SUL (apoio às ações relacionadas ao desenvolvimento dos Municípios 
na Região Sudoeste do Maranhão), recursos no valor global de R$ 
3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e se-
tenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a 
transferências a Munícipios.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 050 a 052, de autoria do Senhor Deputado 
Othelino Neto, propõem investimentos nas áreas de Cultura (apoiar 
as manifestações artístico-culturais); Saúde (atendimento à saúde da 
população nos Municípios); Infraestrutura (pavimentação de vias), re-
cursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Munícipios, fundo a fundo 
e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 

aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 053 a 057, de autoria do Senhor Deputado Wen-
dell Lages, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde – SES (Realização de Mutirão de Cirurgias Oftalmológicas 
no Hospital Adélia Matos Fonseca na Cidade de Itapecuru-Mirim); 
Secretaria de Estado da Cultura – SECMA (Execução de Atividades 
de Fortalecimento da Cultura, através de Ações Carnavalescas do Ma-
ranhão); Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA (Serviços 
de melhoria em Estradas Vicinais); Secretaria de Estado da Indústria 
e Comércio - SEINC (Execução de Atividades de Fortalecimento ao 
Empreendedorismo Juvenil do Maranhão), recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a Aplicações Diretas. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 058 a 060, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Equi-
pamentos e custeio hospitalar); Cultura (apoio às manifestações cultu-
rais); Infraestrutura (Pavimentação de vias urbanas), recursos no valor 
global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, du-
zentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, 
mediante a transferências a Municípios. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 061 a 063, de autoria da Senhora Deputada Ana 
do Gás, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Secretaria de Esta-
do da Saúde); Cultura (Secretaria de Estado de Cultura); Infraestrutura, 
recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Munícipios, fundo a fun-
do, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos e Aplica-
ções Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 064 a 068, de autoria do Senhor Deputado Adel-
mo Soares, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Saúde - SES (realização de mutirão de saúde); Secretaria de Estado da 
Cultura - SECMA (fortalecimento de atividades culturais no Estado do 
Maranhão); SECID (Recuperação de Estradas Vicinais); Secretaria de 
Estado da Infraestrutura - SINFRA (Recuperação de Estradas Vicinais), 
recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Instituições Privadas, sem 
fins lucrativos e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 069 a 071, de autoria do Senhor Deputado 
Adriano, propõem investimentos nas áreas de Infraestrutura (Obras de 
Infraestrutura); Cultura (apoio a manifestações culturais), Custeio para 
Municípios, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, 
setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito 
centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a Municípios, 
fundo a fundo, transferências a Instituições Privadas, sem fins lucrati-
vos e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
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plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 072 a 074, de autoria do Senhor Deputado An-
tônio Pereira, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Esta-
do da Saúde (transferências de recursos fundo a fundo a Municípios 
para investimentos e manutenção do Sistema de Saúde); Secretaria de 
Estado da Agricultura (Investimentos em Equipamentos Agrícolas que 
comtemplem os Agricultores Familiares em suas frentes de trabalhos 
no campo); Secretaria de Estado da Cultura (Investimentos que con-
templem os mais diversos segmentos culturais do Estado), recursos no 
valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta 
mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem 
aplicados, mediante a transferências a Municípios,  transferências a 
Municípios, fundo a fundo e transferências a Instituições Privadas, sem 
fins lucrativos.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 075, de autoria do Senhor Deputado Ricardo Rios, 
propõe investimentos na área da Saúde, recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Municípios, fundo a fundo. 

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção da Emenda – EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 076 a 079, de autoria do Senhor Deputado Car-
linhos Florêncio, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Es-
tado da Saúde; Secretaria de Estado da Infraestrutura; Secretaria de Es-
tado da Cultura; Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, recursos 
no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta 
mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem apli-
cados, mediante a transferências a Municípios, fundo a fundo, transfe-
rências a Instituições Privadas, sem fins lucrativos e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 080 a 085, de autoria do Senhor Deputado Ciro 
Neto, propõem investimentos nas áreas de Infraestrutura - SINFRA 
(Recuperação de Estrada Vicinal no Município de Santa Filomena do 
Maranhão; Obras de Infraestrutura e Superestrutura, no Município de 
Presidente Dutra); SES (Manutenção dos serviços de saúde nos Mu-
nicípios de Santa Filomena do Maranhão, Graça Aranha e Governador 
Archer); SEDES (Perfuração de poço artesiano no Município de Go-
vernador Archer); SECMA (Realização das Festividades Carnavalescas 
nos Municípios de Governador Archer e Graça Aranha, bem como rea-
lização do Aniversário do Município de Governador Archer), recursos 
no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta 
mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem 
aplicados, mediante a transferências a Municípios,  transferências a 
Municípios, fundo a fundo e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 086 a 088, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Secretaria 
de Estado da Saúde); Universidade Estadual do Maranhão - UEMA; 
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão 
- PROCON/MA, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três mi-

lhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e 
oito centavos) a serem aplicados, mediante a Aplicações Diretas. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 089 a 095, de autoria da Senhora Deputada 
Detinha, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promoção à as-
sistência à saúde – garantir serviços de qualidade – Fundo a Fundo, 
nos Municípios de Governador Newton Bello, Zé Doca, Satubinha, 
Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Araguanã, Cândido Mendes), 
recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Municípios, fundo a fun-
do.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 096 a 098, de autoria da Senhora Deputada 
Thaíza Hortegal, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Es-
tado da Saúde - SES (promover custeio da Saúde, garantir serviços de 
qualidade no Município de Pinheiro); Secretaria de Estado da Cultura – 
SECMA (Manifestação Cultural para o Município de Pinheiro); Secre-
taria de Estado da Infraestrutura – SINFRA (Recuperação de Estradas 
no Município de Pinheiro), recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 
(três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, 
oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a 
Municípios e transferências a Municípios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 099 a 103, de autoria do Senhor Deputado Leo-
nardo Sá, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Realização de 
Mutirão de Cirurgias Oftalmológicas Ambulatoriais em todo o Estado 
do Maranhão); Cultura (Realização de Manifestações Culturais, no âm-
bito do Carnaval nos Municípios do Estado do Maranhão); Secretaria 
de Estado da Agricultura Familiar (Reforma e melhorias de Estradas 
Vicinais, nos Municípios do Estado do Maranhão); Secretaria de Estado 
do Esporte e Lazer - SEDEL (Realização de compras de materiais es-
portivos para os Municípios do Estado do Maranhão), recursos no valor 
global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, du-
zentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, 
mediante a Aplicações Diretas. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 104 a 106, de autoria do Senhor Deputado Vi-
nicius Louro, propõem investimentos nas áreas de Infraestrutura; Se-
cretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado da Saúde, recursos 
no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta 
mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem 
aplicados, mediante a transferências a Municípios e transferências a 
Municípios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 107 a 108, de autoria do Senhor Deputado Dou-
tor Yglésio, propõem investimentos nas áreas de 4904 - Proteção Social 
Especial; 4736 – Conservação e Manutenção de Rodovias, recursos no 
valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta 
mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem 
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aplicados, mediante a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 109 a 112, de autoria da Senhora Deputada 
Professora Socorro Waquim, propõem investimentos nas áreas de Se-
cretaria de Estado da Saúde (fundo a fundo); SECID (Implantação e 
Modernização do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água); 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (desenvolvimento dos ar-
ranjos produtivos locais e cadeias produtivas); Cultura (apoio a even-
tos e manifestações artísticos culturais), recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a Aplicações Diretas.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 113, de autoria da Senhora Deputada Professora 
Socorro Waquim, que propõe remanejamento de dotações orçamen-
tárias nas ações governamentais: Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano – Agência Executiva Metropolitana do Leste 
Maranhense (Suporte Técnico à Região Metropolitana do Leste Mara-
nhense), recursos no valor global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais). 

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação das 
emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano Pluria-
nual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2 – que indiquem os 
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, excluída a que incida sobre dotações para pessoal e seus encar-
gos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda pode se relacionar, 
ainda, com a correção de erro ou omissão ou com os dispositivos do 
texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/88).

A emenda não atende às disposições constantes da Lei Federal 
nº 4.320/64 e não está compatível com o Plano Plurianual e Lei das 
Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o senti-
do dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a elabora-
ção do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações, cujas 
prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto de 
Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, a emenda 
apresentada está acima da cota estipulada de R$ 3.740.276,88 (três 
milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, 
oitenta e oito centavos). 

Com efeito, a emenda sob exame, evidencia-se mudança na in-
tenção original do Projeto de Lei Orçamentária (remanejamento), o que 
demanda exame específico de interesse público por parte do Legislati-
vo. 

O alargamento da participação do Legislativo no processo orça-
mentário, conferido constitucionalmente deve ser exercida de modo a 
não inviabilizar o planejamento e a execução de atos governamentais e 
administrativos, inerentes ao Poder Executivo, sob pena de afronta ao 
princípio orçamentário da exclusividade (Art. 165,         § 8º, da CF/88, 
ou seja, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição 
à autorização para a abertura de créditos). Assim sendo, opinamos pela 
Rejeição da Emenda – EMENDA REJEITADA.

Emendas de nºs 114 a 116, de autoria do Senhor Deputado Pau-
lo Neto, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Saúde (Fundo a Fundo); Secretaria de Estado da Cultura (Carnaval, São 
João e Aniversário da Cidade); Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Social (Sistema Simplificado de Abastecimento de Água), re-
cursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a 
serem aplicados, mediante a transferências a Munícipios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 

aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 117 a 119, de autoria do Senhor Deputado 
Rildo Amaral, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Es-
tado da Administração Penitenciária  (bloqueteamento para Região 
Tocantina); Secretaria de Estado da Cultura (apoio a manifestações 
culturais); Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense 
- AGEMSUL (reforma e ou construções), recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Municípios, fundo a fundo e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 120 a 125, de autoria da Senhora Deputada Mi-
cal Damasceno, propõem investimentos nas áreas de 4908 - Atenção 
Ambulatorial e Hospitalar; 4713 - Apoio às manifestações artístico-cul-
turais; 4787 - Fomento a empreendimentos produtivos; 4904 - Prote-
ção Social Especial; 3287 - Implantação e melhoramentos de Prédios 
e Logradouros Públicos, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 
(três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, 
oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a 
Municípios, transferências a Municípios, fundo a fundo, transferências 
a Instituições Privadas, sem fins lucrativos e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 126 a 131, de autoria do Senhor Deputado Neto 
Evangelista, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde – SES, bem como Aquisição de um Imóvel – Associação de 
Amigos do Autista do Maranhão – AMA-MA; Secretaria de Estado da 
Cultura – SECMA; Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA 
(Implementação de Infraestrutura e Equipamentos Urbanos); Secreta-
ria de Estado da Segurança Pública (Compra de Viatura para Patrulha 
Maria da Penha); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 
(Aquisição de um Veículo para Associação Comitê Maranhão da Ação 
Cidadania contra a fome e miséria pela vida), recursos no valor global 
de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, median-
te a transferências a Municípios, transferências a Municípios, fundo a 
fundo, transferências a Instituições Privadas, sem fins lucrativos e Apli-
cações Diretas. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 132 a 135, de autoria do Senhor Deputado Pas-
tor Cavalcante, propõem investimentos nas áreas de 4908 - Atenção 
Ambulatorial e Hospitalar; 3128 - Implantação e Modernização de 
Rede Assistencial dos Serviços de Saúde; 4713 - Apoio às manifesta-
ções artístico-culturais;  3015 - Implantação e melhoramento de estra-
das vicinais, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, 
setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito 
centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a Municípios e 
transferências a Municípios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 136 a 142, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, propõem investimentos nas áreas de 4908 - Atenção 
Ambulatorial e Hospitalar; 4713 - Apoio às manifestações artístico-
-culturais;  4766 - Desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e 
cadeias produtivas; 4722 - Fortalecimento das cadeias produtivas e dos 
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arranjos produtivos locais, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 
(três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, 
oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a 
Municípios, transferências a Municípios, fundo a fundo, transferências 
a Instituições Privadas, sem fins lucrativos e Aplicações Diretas. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 143 a 144, de autoria da Senhora Deputada 
Daniella, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Infraestrutura; Saúde, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três 
milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oi-
tenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a 
Municípios e transferências a Municípios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 145 a 148, de autoria do Senhor Deputado Ro-
berto Costa, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social - SECID; Secretaria de Estado da Saú-
de, Secretaria de Estado da Cultura, recursos no valor global de R$ 
3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e se-
tenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante a 
transferências a Municípios, fundo a fundo e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 149 a 151, de autoria do Senhor Deputado Hélio 
Soares, propõem investimentos nas áreas de Saúde (atenção ambulato-
rial e hospitalar); Infraestrutura (pavimentação de vias urbanas); Se-
cretaria de Estado da Agricultura Familiar, recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Munícipios e Aplicações Diretas.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 152 a 154, de autoria do Senhor Deputado Pará 
Figueiredo, propõem investimentos nas áreas de Cultura; Saúde; In-
fraestrutura, recursos no valor global de R$ 3.740.276,88 (três milhões, 
setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e oito 
centavos) a serem aplicados, mediante a transferências a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 155 a 157, de autoria da Senhora Deputada 
Cleide Coutinho, propõem investimentos nas áreas de Saúde; Cultura 
(apoio a manifestações culturais); SECID, recursos no valor global de 
R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, mediante 
a transferências a Munícipios, fundo a fundo e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 158 a 160, de autoria do Senhor Deputado Ra-
fael Leitoa, propõem investimentos nas áreas de Saúde; Cultura; Secre-

taria de Estado da Administração Penitenciária, recursos no valor global 
de R$ 3.740.276,88 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e 
setenta e seis reais, oitenta e oito centavos) a serem aplicados, median-
te a transferências a Munícipios, transferências a Municípios, fundo a 
fundo e Aplicações Diretas.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 161, de iniciativa da Comissão de Orçamento, Fi-
nanças, Fiscalização e Controle, que objetiva acrescentar ao Orçamento 
Geral do Estado, para o exercício de 2023, os créditos orçamentários 
correspondentes aos incisos constantes no anexo XIV, conforme títulos, 
códigos e valores ali apresentados (Emendas Parlamentares, que de-
verão ser compatibilizadas pelo Poder Executivo, constando anulação 
parcial das dotações dos créditos. A emenda apresenta-se em conformi-
dade com todos os diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, 
os requisitos para sua aprovação – EMENDA APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, pelas razões acima aduzidas, de ordem constitu-

cional, legal e financeira, votamos pela aprovação das Emendas de 
números seguintes: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 
025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 
039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 
053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 
067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 
081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 
095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112,  114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,1
52,153,154,155,156,157,158,159,160,161

Rejeitadas as Emendas de números seguintes: 113, 
É o voto.

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

ção e Controle votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em   21 de dezembro de 2022.

Presidente: Professor Marco Aurélio
Relator: Professor Marco Aurélio

 Vota a favor:                                                                Vota contra:
Deputado Antônio Pereira                                         
Deputado Doutor Yglésio                                          
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Neto Evangelista                                       

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 009/2022
RELATÓRIO:
Atendendo ao disposto no artigo 249, § 5º do Regimento Interno, 

retornou a esta Comissão o Projeto de Lei nº 400/2022, que estima a 
receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício finan-
ceiro de 2023, para recebimento de emendas. Emendas extras da Co-
missão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle que objetiva 
acrescentar ao Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2023, os 
créditos orçamentários correspondentes aos incisos constantes no ane-
xo XIV, conforme títulos, códigos e valores ali apresentados (Emendas 
Parlamentares, que deverão ser compatibilizadas pelo Poder Executivo, 
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constando anulação parcial das dotações dos créditos. 

Em obediência ao rito regimental, foram apresentadas 45(qua-
renta e cinco) Emendas, após uma análise das emendas apresentadas, 
manifestamo-nos da seguinte forma:

 Emenda de nº 01( extra) de autoria do Senhor Deputado Glal-
bert Cutrim, propõe investimento na área de Saúde (Secretaria de Esta-
do da Saúde); recursos no valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e 
oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte três mil reais e doze centa-
vos), a serem aplicados, mediante a transferências a Munícipios, fundo 
a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 02( extra) de autoria do Senhor Deputado Adel-
mo Soares, propõe investimento na área de Cidades (Implantação da 
Infraestrutura e equipamentos urbanos); recursos no valor global de R$ 
784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte 
três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante a transfe-
rências a Munícipios, fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 03( extra) de autoria do Senhor Deputado Arnal-
do Melo, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 04( extra) de autoria da Senhora Deputada Be-
tel Gomes, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 05( extra) de autoria do Senhor Deputado Dou-
tor Yglésio, propõe investimento na área de Infraestrutura( 4736-Con-
servação e Manutenção de rodovias), recursos no valor global de R$ 
784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte 
três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante  aplicações 
diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 06( extra) de autoria do Senhor Deputado Ariston 
Sousa, propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor global 
de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e 

vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, transferência a 
município, fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 07( extra) de autoria da Senhora Deputada So-
corro Waquim , propõe investimento na área de Infraestrutura( implan-
tação e  melhoria de estradas vicinais), recursos no valor global de R$ 
784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte 
três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante  aplicações 
diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emendas de nós 08 a 09 ( extra) de autoria da Senhora Deputa-
da Mical Damasceno, propõe investimento na área de Saúde ( atenção 
ambulatorial e hospitalar), recursos no valor global de R$ 784.723,12 
(setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte três mil reais e 
doze centavos), a serem aplicados, mediante  transferência a municípios 
fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 10( extra) de autoria do Senhor Deputado Márcio 
Honaiser, propõe investimento na área de Saúde(atenção ambulatorial e 
hospitalar), recursos no valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oi-
tenta e quatro milhões, setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), 
a serem aplicados, mediante transferência a municípios fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 11( extra) de autoria do Senhor Deputado Carli-
nhos Florêncio, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos 
no valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 12( extra) de autoria da Senhora Deputada Detin-
ha, propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor global de 
R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte 
três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante a transfe-
rência a municípios fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 13( extra) de autoria do Senhor Deputado Pastor 
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Cavalcante, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 14( extra) de autoria do Senhor Deputado Wen-
dell Lages, propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor 
global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, sete-
centos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, me-
diante a transferência a municípios fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 15( extra) de autoria da Senhora Deputada Da-
niella, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no valor 
global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, sete-
centos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, me-
diante a transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emendas de nsº 16 a 17 ( extra) de autoria do Senhor Deputa-
do Marco Aurélio, propõe investimento na área de Educação( Reforma 
de escolas em Imperatriz), recursos no valor global de R$ 784.723,12 
(setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e vinte três mil reais e 
doze centavos), a serem aplicados , mediante  aplicações diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 18( extra) de autoria do Senhor Deputado Ro-
berto Costa, propõe investimento na área de Cultura( aplicação da Fun-
dação da Memória republicana Brasileira – Maranhão) , recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante  aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 19( extra) de autoria do Senhor Deputado Fá-
bio Braga, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 20( extra) de autoria do Senhor Deputado Rildo 
Amaral, propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor global 
de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e 
vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante trans-
ferência a municípios fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 21( extra) de autoria da Senhora Deputada Cleide 
Coutinho, propõe investimento na área de Agricultura Familiar, recur-
sos no valor global de  R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro 
milhões, setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem apli-
cados, mediante transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 22( extra) de autoria do Senhor Deputado César 
Pires, propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor global 
de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e 
vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante trans-
ferência a municípios, fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 23( extra) de autoria do Senhor Deputado Leo-
nardo Sá, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 24( extra) de autoria do Senhor Deputado Zé Iná-
cio, propõe investimento na área de Secretaria de Agricultura Familiar, 
recursos no valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro 
milhões, setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem apli-
cados, mediante a transferência  a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 25( extra) de autoria do Senhor Deputado Antô-
nio Pereira, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.
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Emenda de nº 26( extra) de autoria da Senhora Deputada Hele-

na Duailibe, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 27( extra) de autoria do Senhor Deputado Adria-
no, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no valor 
global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, sete-
centos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, me-
diante a aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emendas de nsº 28 a 30( extra) de autoria do Senhor Deputado 
Vinicius Louro, propõe investimento na área de Infraestrutura, Cultura 
e Saúde, recursos no valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oiten-
ta e quatro milhões, setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a 
serem aplicados, mediante a transferência a municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 31( extra) de autoria do Senhor Deputado Hé-
lio Soares, propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 32( extra) de autoria do Senhor Deputado Ricar-
do Rios, propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor global 
de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e 
vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante a 
transferência a municípios, fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 33( extra) de autoria da Senhora Deputada Thaíza 
Hortegal , propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor glo-
bal de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos 
e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante a 
transferência a municípios, fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 34( extra) de autoria do Senhor Deputado Duar-

te Júnior , propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 35( extra) de autoria do Senhor Deputado Ra-
fael Leitoa , propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 36( extra) de autoria da Senhora Deputada An-
dreia Rezende , propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos 
no valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante transferência a município.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 37( extra) de autoria do Senhor Deputado Ciro 
Neto , propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no valor 
global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, sete-
centos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, me-
diante aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 38( extra) de autoria do Senhor Deputado Ed-
son Araújo , propõe investimento na área de Agricultura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 39( extra) de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso , propõe investimento na área de Educação, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante a transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 40( extra) de autoria do Senhor Deputado Otheli-
no Neto , propõe investimento na área de Saúde, recursos no valor glo-
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bal de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos 
e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante a 
transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 41( extra) de autoria da Senhora Deputada Ana 
do Gás , propõe investimento na área de Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante aplicações diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 42( extra) de autoria do Senhor Deputado Paulo 
Neto, propõe investimento na área da SECID, recursos no valor global 
de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e 
vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante trans-
ferência a municípios. 

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 43( extra) de autoria do Senhor Deputado Pará 
Figueiredo, propõe investimento na área da Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 44( extra) de autoria do Senhor Deputado Fábio 
Macêdo, propõe investimento na área da Saúde, recursos no valor glo-
bal de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos 
e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, mediante 
transferência a municípios, fundo a fundo.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

Emenda de nº 45( extra) de autoria do Senhor Deputado Neto 
Evangelista, propõe investimento na área da Infraestrutura, recursos no 
valor global de R$ 784.723,12 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e vinte três mil reais e doze centavos), a serem aplicados, 
mediante transferência a municípios.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção das Emendas – EMENDA APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, pelas razões acima aduzidas, de ordem constitu-

cional, legal e financeira, votamos pela aprovação das Emendas de 

números seguintes: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 
025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 
039, 040, 041, 042, 043, 044 e  045

É o voto.

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

ção e Controle votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em  21 de dezembro de 2022.

Presidente: Professor Marco Aurélio
Relator: Professor Marco Aurélio

Vota a favor:                                                                Vota contra:
Deputado Antônio Pereira                                   
Deputado Doutor Yglésio                                   
Deputado Wendell Lages                                  
Deputado Neto Evangelista                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 749 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
486/2022, objeto da Mensagem do Executivo nº 078/2022, que Dispõe 
sobre a redução do ICMS incidente sobre a cesta básica maranhen-
se; institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tri-
butários relacionados ao ICMS; altera a Lei nº 11.003, de 04 de abril de 
2019, para dispor sobre a prorrogação do prazo de vigência de benefí-
cios fiscais de que trata a Lei Complementar Federal nº 160/2017; altera 
a Lei nº 7.799, de 29 de dezembro de 2002, para dispor sobre a alíquota 
modal do ICMS e a cobrança deste imposto nas operações e prestações 
interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte; institui a 
Taxa de Controle e Monitoramento Ambiental da Atividade de Trans-
porte Ferroviário de Recursos Minerais; institui a Taxa de Fiscalização 
de Transporte de Grãos e o Fundo Estadual para Rodovias do Estado do                  
Maranhão - FEPRO; Altera a Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, 
para revogar benefício fiscal do ICMS; alteração de regras para o Pro-
grama Trabalho Jovem contidas na Lei 11384, de 16 de dezembro de 
2020 e dá outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental, que em razão da publi-
cação da Lei Complementar Federal nº 194, de 23 de junho de 2022, 
o Estado do Maranhão enfrentou uma queda na sua expectativa de 
arrecadação tributária, o que pode se agravar ainda mais no exercí-
cio de 2023. Isso decorre, principalmente, das seguintes modificações: 
redução da alíquota aplicável sobre combustíveis, energia elétrica e 
prestação de serviço de comunicação, considerados bens e serviços es-
senciais, os quais são as principais fontes de arrecadação do Estado, 
e, pelo atual cenário jurídico, não podem ser tributados por alíquotas 
superiores à alíquota modal do ICMS; não aplicação do adicional de 
2% (dois por cento) para o FUMACOP, sobre combustíveis, energia 
elétrica e prestação de serviço de comunicação, por serem considera-
dos bens e serviços essenciais; e redução sensível da base de cálculo do 
ICMS nas operações com combustíveis.

Diante desse contexto, é necessário que o Estado adote medidas 
para recompor as perdas de arrecadação, assim, assegurando a sua 
solidez fiscal, elemento indispensável para o financiamento da ação 
estatal.

Dessa forma, o presente projeto de lei propõe as seguintes inova-
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ções:  alteração da alíquota modal do ICMS, passando de 18% 
para 20% ; instituição de Taxa de Controle e Monitoramento Ambiental 
da Atividade de Transporte Ferroviário de Recursos Minerais, que tem 
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ambiental 
conferido ao Estado, no transporte dos recursos minerais no território 
maranhense;  instituição do Fundo Estadual para Rodovias do Estado 
do Maranhão, que tem por objetivo financiar o planejamento, a cons-
trução, a ampliação, a recuperação e a manutenção de rodovias esta-
duais, trazendo, além de benefícios financeiros ao Estado, melhorias 
na situação das rodovias para a população, que terá como uma das 
suas fontes de financiamento a Taxa de Fiscalização de Transporte de 
Grãos, que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia re-
ferente à fiscalização de transporte de soja, milho, milheto e sorgo em 
grãos no território maranhense; suspensão, no período de 1º de janeiro 
de 2023 a 31 de dezembro de 2025, dos efeitos do disposto no art. 1º da 
Lei nº 7.323, de 26 de outubro de 1998, que dispõe sobre a concessão 
de diferimento do ICMS para usina produtora de pellets de minério de 
ferro e seus concentrados, implantada no Estado do Maranhão; fim do 
crédito presumido do ICMS, previsto na Lei nº 9.463, de 14 de setembro 
de 2011, nas saídas internas de gás natural de Unidade de Processa-
mento destinadas à usina termelétrica movida a gás natural estabeleci-
da no Estado.

Vale ressaltar, que outros Estados como o Pará, Paraná, Piauí e 
Sergipe já aprovaram projetos de lei que majoram a alíquota do ICMS, 
de modo a recompor a arrecadação perdida e tentar reduzir os prejuí-
zos financeiros Estatais. 

Por outro lado, como forma de amenizar os impactos socioeco-
nômicos do aumento dos tributos no Estado do Maranhão, propõe-se 
a redução de 12% para 10% da carga tributária do ICMS incidente 
sobre as operações com os produtos da cesta básica maranhense, o 
que está em conformidade com as disposições do Convênio ICMS nº 
128, de 20 de outubro de 1994.

Nesse contexto, propõe-se ainda a instituição do Programa de 
Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao 
ICMS, o qual tem por objetivo facilitar regularização de contribuintes 
maranhenses que estão em débito com a Fazenda Estadual, o que, por 
conseguinte, permitirá um aumento na recuperação de receitas tribu-
tárias. Importante esclarecer que o benefício foi submetido, na forma 
constitucional, ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CON-
FAZ, que, por sua vez, autorizou o Estado do Maranhão a instituir o 
referido Programa por meio do Convênio ICMS nº 79/20, alterado pelo 
Convênio ICMS nº 188, de 9 de dezembro de 2022.

Além disso, aproveita-se a ocasião para fazer duas importantes 
modificações na legislação tributária: alteração dos dispositivos da 
Lei nº 11.003, de 04 de abril de 2019, que dispõe sobre a remissão de 
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos 
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em 
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 
155 da Constituição Federal, e sobre as correspondentes reinstituições, 
na forma prevista na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto 
de 2017, e no Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017. A 
modificação é necessária em função das Leis Complementares Fede-
rais nº 170, de 19 de dezembro de 2019, e nº 186, de 27 de outubro de 
2021, que modificaram a Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 
2017, permitindo aos Estados e ao Distrito Federal a prorrogação do 
prazo de vigência dos benefícios fiscais instituídos em desacordo com a 
Constituição Federal e convalidados. Acrescente-se que, em consonân-
cia com as leis complementares supracitadas, os Estados e o Distrito 
Federal celebraram o Convênio ICMS nº 68, de 12 de maio de 2022, 
para adequar o Convênio ICMS nº 190/17 à autorização da prorroga-
ção em comento do prazo de vigência dos benefícios fiscais convalida-
dos; alteração da Lei nº 7.799, de 29 de dezembro de 2002, para dispor 
sobre a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais 
destinadas a consumidor final não contribuinte. Assente é que a Lei 
Complementar nº 190/2022 (LC 190/22) alterou a Lei Complementar 
nº 87/96 (Lei Kandir), com o objetivo de regulamentar a cobrança do 
ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consu-

midor final não contribuinte do imposto, comumente conhecido como 
diferencial de alíquota (Difal). 

As alterações em comento estabeleceram as normas gerais para 
fins da cobrança do Difal nas operações e prestações interestaduais 
destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, quais se-
jam: fato gerador, bem como o momento e o local de sua ocorrência; 
contribuinte; e base de cálculo. Tal regramento foi estabelecido em 
conformidade com os arts. 146, I e III, a e b, e 155, § 2º, XII, a, b, c, d e 
i, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e com entendimento exara-
do pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469/DF.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a 
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é 
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas 
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esque-
matizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais, 
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normati-
vas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ en-
volvidos no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e 
complementar.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em 
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do 
ato normativo que especificar. 

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

 “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: [...] III – organização administrativa e maté-
ria orçamentária. [...] Parágrafo único - A iniciativa parlamentar sobre 
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos 
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei 
capaz de macular o processo legislativo.

Isto posto, observa-se que a propositura de Lei se encontra em 
perfeita consonância com o Sistema Tributário Nacional, resguardan-
do a política econômico-tributária do Estado e o equilíbrio das contas 
públicas.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original e aten-
dendo sugestão do Órgão do Poder Executivo, sugerimos a aprovação 
do presente projeto de lei com as alterações abaixo, na forma seguinte:

Altera a redação do inciso XVI e suprime o inciso XVII do art. 12 
no inciso I do art. 17 do Projeto de Lei:

“Art. 17. (...)
I - o inciso XVI do caput do art. 12:
“Art. 12. (...) 
(...) 
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XVI - da entrada no território deste Estado de bem ou mercado-

ria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e 
destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobi-
lizado;” (NR)”

Altera as remissões presentes no inciso II do art. 17 do  Projeto 
de Lei:

“Art. 17. (...)
(...)
II - os incisos IX e XVI do art. 13:
“Art. 13. ...................
 .................................
IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XVI do caput do art. 12:
 
a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado;
b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado;
............................................... 
XVI - na hipótese do inciso XVII do caput do art. 12, o valor da 

operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao 
Estado de origem e ao de destino.” (NR)

Suprime o inciso I do art. 18 do Projeto de Lei e renumera os 
demais incisos: 

“Art. 18. (...)
I - o inciso XVIII ao caput do art. 12:
 
“Art. 12. (...)
 
(...)
 
XVIII - da saída, de estabelecimento de contribuinte domiciliado 

ou estabelecido em outra unidade da federada, de bem ou mercadoria 
destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado 
ou estabelecido neste Estado.”

Altera as remissões presentes no inciso IV do art. 18 do  Projeto 
de Lei:

Art. 18. (...)
(...)
IV - o §5º ao art. 35:
“Art. 35. (...)
 (...)
§5º Na hipótese do inciso XVII do caput do art. 12, o crédito 

relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido ape-
nas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada 
de origem.”(AC)

Seção II
Da cobrança do ICMS nas operações e prestações interesta-

duais destinadas a consumidor final
Art. 17. Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 7.799, de 

19 de dezembro de 2002 passam a vigorar com a seguinte redação:
 I - o inciso XVI do caput do art. 12:
“Art. 12. .........................
........................
XVI - da entrada no território deste Estado de bem ou mercado-

ria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e 
destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobi-
lizado;” (NR)

 
II - os incisos IX e XVI do art. 13:
“Art. 13. ...................
.................................
IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XVI do caput do art. 12:
a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado;

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para 
o cálculo do imposto devido a esse Estado;

...............................................
 XVI - na hipótese do inciso XVII do caput do art. 12, o valor da 

operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao 
Estado de origem e ao de destino.” (NR)

 (...)
 Art. 18. A Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002 passa a 

vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
 
I - os §§9º e 10 ao art. 13:
 “Art. 13. (...)
 (...)
 § 9º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste 

artigo:
 I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interesta-

dual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no 
Estado de origem;

 II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, 
para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação neste Es-
tado.

 § 10. Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso XVI do caput deste 
artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna neste 
Estado para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação.” 
(AC) 

 II - o inciso V e os §§ 4º e 5º ao art. 25:
“Art. 25........
...................
V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais desti-

nadas a consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em 
relação à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual:

a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário 
ou o tomador for contribuinte do imposto;

b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a pres-
tação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do im-
posto.

(...)
§ 4º Na hipótese da alínea “b” do inciso V do caput deste artigo, 

quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Es-
tado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o 
adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre 
a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efe-
tivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da 
prestação do serviço.

§ 5º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de 
passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto:

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, 
e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alí-
neas “a” ou “b” do inciso II do caput deste artigo, conforme o caso, 
não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 4º deste artigo; 
e

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Esta-
do da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributa-
ção pela sua alíquota interna.” (AC)

III - o §1º-A ao art. 26:
“Art. 26..................
.........................
§1º-A É ainda contribuinte do imposto nas operações ou 

prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a 
consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em relação 
à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual:

I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de 
contribuinte do imposto;

II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, 
na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.

..........................”(AC) 
IV - o §5º ao art. 35:
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“Art. 35. (...)
(...)
§5º Na hipótese dos inciso XVII do caput do art. 12, o crédito 

relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido ape-
nas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada 
de origem.”(AC)

Acrescente-se ao art. 31 do Projeto de Lei o seguinte parágrafo 
único: 

Art. 31.  (...)
Parágrafo único. O poder de polícia de que trata o caput deste 

artigo será exercido pelas Secretarias de Estado da Fazenda e de In-
fraestrutura em articulação com a Polícia Rodoviária Estadual.

CAPÍTULO VII
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE 

GRÃOS E DO FUNDO ESTADUAL PARA RODOVIAS

 Seção I
Da Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos

Art. 31.  Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Transporte de 
Grãos - TFTG, que tem como fato gerador o exercício do poder de polí-
cia referente à fiscalização de transporte de soja, milho, milheto e sorgo 
em grãos no território maranhense. 

Parágrafo único. O poder de polícia de que trata o caput deste 
artigo será exercido pela Polícia Rodoviária Estadual em articulação 
com a Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de In-
fraestrutura.

Substitua-se, no art. 47 do Projeto de Lei, a expressão “1º de ja-
neiro de 2023” por  “1º de abril de 2023”.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Ficam temporariamente suspensos, no período de 1º de 
abril de 2023 a 31 de dezembro de 2025, os efeitos do disposto no art. 1º 
da Lei nº 7.323, de 26 de outubro de 1998, que dispõe sobre a concessão 
de diferimento do ICMS para usina produtora de pellets de minério de 
ferro e seus concentrados implantada no Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

na-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 486/2022, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade, com 
as alterações acima propostas.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reú-

nem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Cida-
dania; Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, para 
apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 486/2022, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 21 de dezembro de 2022

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                                 Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Neto Evangelista                                         
Deputado Wendell Lages                                               
Deputado Hélio Soares                                                  
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 750 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
487 /2022, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem do 
Executivo nº 079/2022, que  Cria a Secretaria de Estado da Represen-
tação Institucional no Distrito Federal- SERIDF, bem como cargos em 
comissão, e dá outras providências.

    Em suma, o presente projeto de lei, propõe criar a Secretaria 
de Estado da Representação Institucional no Distrito Federal- SERI-
DF que terá por finalidade realizar a articulação com as instituições 
federais, com os órgãos representativos e com o Poder Judiciário, 
no Distrito Federal, tendo como objetivos o acompanhamento da 
elaboração de orçamentos com destinação de recursos para o Estado 
do Maranhão, bem como o monitoramento de ações do interesse do 
Estado, na prospecção de parcerias com representações internacionais e 
no assessoramento a outras atividades que sejam realizadas no âmbito 
dos órgãos federais no Distrito Federal.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha a pro-
positura, que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da 
Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos com 
presteza e rendimento funcional, bem como a reorganização da estru-
tura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das ati-
vidades a seu cargo.

Nessa perspectiva, o projeto de lei pretende atualizar a estrutura 
da Administração Pública Estadual com vistas a garantir o necessário 
e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços desenvolvidos 
pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a própria supremacia do 
interesse público.

Para tanto, é proposta a criação da Secretaria de Estado da Re-
presentação Institucional no Distrito Federal- SERIDF que terá por 
finalidade realizar a articulação com as instituições federais, com os 
órgãos representativos e com o Poder Judiciário, no Distrito Federal. 
Dentre seus objetivos realizará o acompanhamento das elaborações de 
orçamentos com destinação de recursos para o Estado do Maranhão, bem 
como o monitoramento de ações do interesse do Estado, na prospecção 
de parcerias com representações internacionais e no assessoramento a 
outras atividades que sejam realizadas no âmbito dos órgãos federais no 
Distrito Federal.

A importância da matéria tratada neste projeto de lei reside na 
necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização 
do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da Constituição 
da República.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a 
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é 
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas 
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esque-
matizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais, 
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normati-
vas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ en-
volvidos no processo”.
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Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 

apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e 
complementar.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em 
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do 
ato normativo que especificar. 

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição Es-
tadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre:” [...] III – organização administrativa e matéria 
orçamentária. [...] Parágrafo    único - A iniciativa parlamentar sobre 
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos 
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda 
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei ca-
paz de macular o processo legislativo.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original e aten-
dendo sugestão do Órgão do Poder Executivo, sugerimos a aprovação 
do presente projeto de lei com as alterações abaixo, na forma seguinte:

Dê-se ao art.4º do Projeto de Lei nº 487/2022, a seguinte redação:
art. 4º. Fica Remanejado o valor de R$ 4.000.000,00 ( quatro 

milhões de reais) da  Reserva de Contingência ( Ação 9999.0000) para 
a Secretaria de Estado da Representação Institucional no Distrito Fe-
deral- SERIDF , nos  termos do art. 167, inciso VI, da Constituição 
Federal.

Parágrafo único: Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Dê-se ao art.5º do Projeto de Lei nº 487/2022, a seguinte redação:
Art. 5º  O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura do da 

SERIDF, observadas as disposições desta Lei quanto aos cargos criados 
e remanejados.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 
Assistência dos Servidores – SEGEP deverá autorizar o acréscimo de 
quotas das verbas de gratificação para o provimento dos cargos criados 
a partir da presente Lei.

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo ao presente projeto de 
lei:

Art. Ficam redistribuídos da estrutura da Secretaria de Estado de 
Articulação Política – SECAP para a SERIDF os seguintes cargos em 
comissão que compõem a Representação Institucional no Distrito Fe-
deral – REBRAS:

I – 4 (quatro) cargos de simbologia Isolado;
II - 6 (seis) cargos de simbologia DGA;
III – 1 (um) cargo de simbologia DANS-2;
IV – 2 (dois) cargos de simbologia DANS-3;
V – 9 (nove) cargos de simbologia DAS-1;
VI – 2 (dois) cargos de simbologia DAS-2;
VII – 3 (três) cargos de simbologia DAS-3;
VIII – 1 (um) cargo de simbologia DAI-1;
IX – 2 (dois) cargos de simbologia DAI-2; e
X – 2 (dois) cargos de simbologia DAI-3.
§1º  Para cumprimento do disposto no caput, todos os mencio-

nados cargos públicos atualmente vinculados à SECAP ficam redistri-
buídos, com seus respectivos ocupantes, para a estrutura da SERIDF.

§2º A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência 
dos Servidores – SEGEP deverá adotar as providências necessárias para 
remanejar da SECAP para a SERIDF o valor correspondente a soma das 

gratificações concedidas aos atuais ocupantes dos cargos mencionados 
nos incisos do caput, em cada uma das verbas remuneratórias.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, so-

mos pela aprovação do Projeto de Lei n° 487/2022, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, 

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº487/2022, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 21  de dezembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
 
Vota a favor:                                                                 Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Neto Evangelista                                         
Deputado Wendell Lages                                               
Deputado Hélio Soares                                                  
Deputado Antônio Pereira                                              
Deputado Professor Marco Aurélio                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº   751 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 486 /2022, de autoria do Poder Executivo, 
que Dispõe sobre a redução do ICMS incidente sobre a cesta básica 
maranhense; institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de 
Créditos Tributários relacionados ao ICMS; altera a Lei nº 11.003, 
de 04 de abril de 2019, para dispor sobre a prorrogação do prazo de 
vigência de benefícios fiscais de que trata a Lei Complementar Federal 
nº 160/2017; altera a Lei nº 7.799, de 29 de dezembro de 2002, para 
dispor sobre a alíquota modal do ICMS e a cobrança deste imposto nas 
operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte; institui a Taxa de Controle e Monitoramento Ambiental 
da Atividade de Transporte Ferroviário de Recursos Minerais; institui a 
Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos e o Fundo Estadual para 
Rodovias do Estado do Maranhão - FEPRO; Altera a Lei nº 9.463, de 14 
de setembro de 2011, para revogar benefício fiscal do ICMS; alteração 
de regras para o Programa Trabalho Jovem contidas na Lei 11384, de 
16 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 749 /2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emendas.

Concluída a votação, com a emendas modificativas, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária  nº 486/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
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É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 486/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

em 22 de dezembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                                 Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                           
Deputado Hélio Soares                                         

PROJETO DE LEI N° 486/2022

Dispõe sobre a redução do ICMS 
incidente sobre a cesta básica maranhen-
se; institui o Programa de Pagamento e 
Parcelamento de Créditos Tributários rela-
cionados ao ICMS; altera a Lei nº 11.003, 
de 04 de abril de 2019, para dispor sobre 
a prorrogação do prazo de vigência de be-
nefícios fiscais de que trata a Lei Comple-
mentar Federal nº 160/2017; altera a Lei 
nº 7.799, de 29 de dezembro de 2002, para 
dispor sobre a alíquota modal do ICMS e 
a cobrança deste imposto nas operações 
e prestações interestaduais destinadas a 
consumidor final não contribuinte; insti-
tui a Taxa de Controle e Monitoramento 
Ambiental da Atividade de Transporte 
Ferroviário de Recursos Minerais; institui 
a Taxa de Fiscalização de Transporte de 
Grãos e o Fundo Estadual para Rodovias 
do Estado do Maranhão - FEPRO; Alte-
ra a Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 
2011; alteração de regras para o Programa 
Trabalho Jovem contidas na Lei 11384, 
de 16 de dezembro de 2020 e dá outras 
providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei  dispõe sobre a redução do Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Ser-
viços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- ICMS incidente sobre a cesta básica maranhense; institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao 
ICMS; altera a Lei nº 11.003, de 04 de abril de 2019, para dispor sobre 
a prorrogação do prazo de vigência de benefícios fiscais de que trata 
a Lei Complementar Federal nº 160/2017; altera a Lei nº 7.799, de 29 
de dezembro de 2002, para dispor sobre a alíquota modal do ICMS e a 
cobrança deste imposto nas operações e prestações interestaduais des-
tinadas a consumidor final não contribuinte; institui a Taxa de Controle 
e Monitoramento Ambiental da Atividade de Transporte Ferroviário 
de Recursos Minerais; institui Taxa de Fiscalização de Transporte de 
Grãos e o Fundo Estadual para Rodovias do Estado do Maranhão - FE-
PRO; Altera a Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, para revogar 
benefício fiscal do ICMS; alteração de regras para o Programa Trabalho 
Jovem contidas na Lei 11384, de 16 de dezembro de 2020  e dá outras 
providências.

 

CAPÍTULO II
DA REDUÇÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A CESTA 

BÁSICA MARANHENSE

Art. 2º A carga tributária do ICMS incidente sobre as operações 
de saídas internas das mercadorias que compõem a cesta básica mara-
nhense fica reduzida para 10% (dez por cento), conforme o disposto no 
Convênio ICMS nº 128, de 20 de outubro de 1994.

Parágrafo único. A fruição do benefício de que trata o caput des-
te artigo fica condicionada ao cumprimento, pelos contribuintes, das 
obrigações instituídas no Regulamento do ICMS.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO 

DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS AO ICMS 

Art. 3º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Fa-
zenda - SEFAZ, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários ao ICMS, com relação aos fatos geradores ocorridos até 31 
de julho de 2022, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ati-
va, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, 
espontaneamente denunciados pelo contribuinte, em discussão admi-
nistrativa ou judicial, ou ainda proveniente de lançamento de ofício, 
com redução de até 90% (noventa por cento) dos juros, multas e demais 
acréscimos legais, observadas as condições e limites estabelecidos nes-
ta Lei, bem como os termos do Convênio ICMS nº 79/2020, alterado 
pelo Convênio ICMS nº 188/2022, e a legislação tributária estadual.

§ 1º Os créditos tributários relativos a penalidades pecuniárias 
por mero descumprimento de obrigações acessórias serão reduzidos em 
90% (noventa por cento) do seu valor e dos demais acréscimos legais 
sobre ele incidentes para pagamento à vista.

§ 2º O benefício de que trata este artigo não alcança o contribuinte 
substituto em relação ao imposto cobrado e retido do contribuinte 
substituído.

Art. 4º Os créditos tributários submetidos ao programa de que 
trata esta Lei terão os valores consolidados de forma individualizada, 
por cada inscrição, no caso dos créditos já inscritos em dívida ativa, 
ou por cada crédito lançados, pela SEFAZ, relacionados ao ICMS e 
que não tenham sido inscritos em dívida ativa, abrangendo todos os 
acréscimos legais.

§ 1º A consolidação de que trata o caput deste artigo será 
realizada na data em que for apresentado à SEFAZ o pedido de adesão 
ao programa instituído por esta Lei.

§ 2º   O programa de que trata esta Lei abrange todos os créditos, 
inclusive os que foram objeto de negociação, os saldos remanescentes 
de parcelamentos e de reparcelamentos anteriores, devendo ser 
formalizado pedido de resilição pelo devedor em caso de parcelamento 
em curso.

§ 3º No caso de resilição de contrato de parcelamento em curso 
para fins de adesão ao programa instituído por esta Lei, a consolidação 
corresponderá ao valor do saldo devedor do parcelamento extinto, 
apurado mediante atualização do valor do crédito originário, conforme 
legislação específica.

§ 4º Para fins de adesão ao programa que trata esta Lei, não será 
permitida a resilição de contrato de parcelamento disciplinado em 
outros programas de refinanciamento de débitos.

§ 5º Para cada valor consolidado segundo o caput deste artigo 
será celebrado um contrato de parcelamento.

§ 6º A critério do sujeito passivo, créditos tributários poderão 
deixar de ser incluídos na consolidação de que trata o caput deste artigo.

Art. 5º Os créditos tributários consolidados na forma do art. 4º 
desta Lei poderão ser pagos nas seguintes condições:

I - com redução de 90% (noventa por cento) das multas, juros e 
demais acréscimos legais, para pagamento integral e à vista;

II - com redução de 85% (oitenta e cinco por cento) das multas, 



  54       QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 54
juros e demais acréscimos legais, para pagamento em 2 (duas) a 10 
(dez) parcelas;

III - com redução de 70% (setenta por cento) das multas, juros 
e demais acréscimos legais, para pagamento em 11 (onze) a 20 (vinte) 
parcelas;

IV - com redução de 55% (cinquenta e cinco por cento) das mul-
tas, juros e demais acréscimos legais, para pagamento em 21 (vinte e 
um) a 60 (sessenta) parcelas.

§ 1º Será aplicado juros de 0,5% (cinco décimos por cento) 
acumulados mensalmente em relação às parcelas vincendas.

§ 2º No caso de recolhimento de parcela em atraso, serão 
aplicados os acréscimos legais previstos na legislação estadual.

Art. 6º Os contribuintes não estabelecidos no território deste 
Estado poderão usufruir do presente benefício, apenas na forma dos 
incisos I e II do art. 5º desta Lei, observadas as demais condições nela 
previstas.

Art. 7º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios desta Lei, 
deverá aderir ao Programa de Pagamento e Parcelamento, cuja formali-
zação de pedido de ingresso no programa implica reconhecimento dos 
débitos tributários nele incluídos, ficando condicionado à desistência de 
eventuais ações, exceções de pré-executividade ou embargos à execu-
ção fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos ju-
diciais respectivos e da desistência de eventuais impugnações, defesas 
e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 1º O ingresso no programa dar-se-á por formalização da opção 
do contribuinte e da homologação do Fisco, abrangendo os débitos 
em discussão administrativa ou judicial indicados para compor este 
programa e a totalidade dos débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou responsável, após o pagamento 
da parcela única ou da primeira parcela, nos períodos e prazos definidos 
na legislação estadual.

§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será de 2 de 
janeiro até 31 de março de 2023, podendo ser prorrogado por ato do 
Poder Executivo, obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS 
nº 79/2020, alterado pelo Convênio ICMS nº 188/2022, do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Art. 8º Os benefícios concedidos com base nesta Lei:
I - aplicam-se sobre o saldo existente e não conferem qualquer 

direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou com-
pensadas anteriormente; e

II - ficam condicionados ao pagamento do crédito tributário, à 
vista ou parcelado, exclusivamente em moeda corrente, vedada a utili-
zação de depósitos judiciais;

III - podem ser cumulados com outro benefício ou incentivo, do 
qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, total ou parcial, das 
multas, juros e demais acréscimos legais relacionados ao ICMS.

Art. 9º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão re-
colhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas ao 
contribuinte.

Art. 10. Para a operacionalização do programa aplicam-se, no 
que couberem, as demais disposições vigentes na legislação tributária 
deste Estado, exceto as disposições insculpidas no parágrafo único do 
art. 79 e no § 1º do art. 81 do Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003, 
que aprova o Regulamento do ICMS e dá outras providências.

Art. 11. Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas 
complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS BE-

NEFÍCIOS FISCAIS DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 
160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017 

Art. 12. O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.003, de 04 de 
abril de 2019, fica renomeado para § 1º, e passa a vigorar com a seguin-

te redação:
“Art. 2º ....................
§ 1º Os incentivos, os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais e as 

isenções reinstituídos vigorarão até:

I - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fomen-
to das atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e 
ao investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, 
portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem como quanto 
àqueles destinados a templos de qualquer culto e a entidades benefi-
centes de assistência social;

II - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manu-
tenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vin-
culadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à 
da importação, praticada pelo contribuinte importador;

III - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manu-
tenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o bene-
ficiário seja o real remetente da mercadoria;

IV - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados às ope-
rações e prestações interestaduais com produtos agropecuários e extra-
tivos vegetais in natura;” (NR)

Art. 13. Fica acrescentado o § 2º ao art. 2 da Lei nº 11.003, de 04 
de abril de 2019, com a seguinte redação:

“Art. 2º. ....................
............................
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2029, observar-se-á a redução 

em 20% (vinte por cento) ao ano com relação ao direito de fruição 
dos benefícios fiscais destinados à manutenção ou ao incremento das 
atividades comerciais, às prestações interestaduais com produtos 
agropecuários e extrativos vegetais in natura e à manutenção ou ao 
incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao 
comércio internacional.” (AC) 

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÕES NA LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEM-

BRO DE 2002

Seção I 
Da alíquota modal do ICMS

Art. 14. O inciso III do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro 
de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23. ...................
..................................
III - 20% (vinte por cento): 
(...)”  (NR)

Art. 15. O inciso III do caput do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 
de dezembro de 2002 passa a vigorar acrescido das alíneas “h” e “i”: 

“Art. 23. ........................
.................................
III - .........................
.................................
h) nas prestações internas e nas importações das prestações ini-

ciadas no exterior de serviços de comunicação.
i) nas saídas internas de gás natural de Unidade de Processa-

mento destinadas à usina termelétrica movida a gás natural.” (AC)

Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos do caput do 
art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002:

I - a alínea “c” do inciso III;
II - a alínea “e” do inciso IV; 
III - o inciso V;
IV - as alíneas “a” e “c” do inciso VI;
V - a alínea “i” do inciso VII.
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Seção II
Da cobrança do ICMS nas operações e prestações interesta-
duais destinadas a consumidor final não contribuinte

Art. 17. Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 7.799, de 
19 de dezembro de 2002 passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o inciso XVI do caput do art. 12:
“Art. 12. .........................
......................
XVI - da entrada no território deste Estado de bem ou mercado-

ria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto 
e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo 
imobilizado;” (NR)

 
II - os incisos IX e XVI do art. 13: 
“Art. 13. ...................
................................. 
IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XVI do caput do art. 12:
 
a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado;
b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para 

o cálculo do imposto devido a esse Estado;
...............................................
XVI - na hipótese do inciso XVII do caput do art. 12, o valor da 

operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao 
Estado de origem e ao de destino.” (NR)

III - o §1º do art. 13:
“Art. 13. ........................
............................
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 

dos incisos V, IX e XVI do caput deste artigo:
(...)  ” (NR)

IV- o §4º do art.13:

“Art. 13. ...................
.............................
§4º No caso da alínea “b” do inciso IX e do XVI do caput deste 

artigo, o imposto a pagar será o valor correspondente à diferença entre 
a alíquota interna deste Estado e a interestadual.” (NR)

Art. 18. A Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002 passa a vigo-
rar acrescida dos seguintes dispositivos:

I - os §§9º e 10 ao art. 13: 
“Art. 13. (...)
(...)
§ 9º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste 

artigo:
I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interesta-

dual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no 
Estado de origem;

II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, 
para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação neste Es-
tado.

§ 10. Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso XVI do caput deste 
artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna neste 
Estado para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação.” 
(AC)

 II - o inciso V e os §§ 4º e 5º ao art. 25:
“Art. 25........
...................
V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais desti-

nadas a consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em 

relação à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual:
a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário 

ou o tomador for contribuinte do imposto;
b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a pres-

tação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do im-
posto.

(...)
§ 4º Na hipótese da alínea “b” do inciso V do caput deste artigo, 

quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Es-
tado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o 
adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre 
a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efe-
tivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da 
prestação do serviço.

§ 5º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de 
passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto:

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, 
e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alí-
neas “a” ou “b” do inciso II do caput deste artigo, conforme o caso, 
não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 4º deste artigo; 
e

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Esta-
do da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributa-
ção pela sua alíquota interna.” (AC)

 
III - o §1º-A ao art. 26:
“Art. 26..................
.........................
§1º-A É ainda contribuinte do imposto nas operações ou 

prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a 
consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em relação 
à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual:

 
I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de 

contribuinte do imposto;
II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, 

na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.
..........................”(AC) 
IV - o §5º ao art. 35:
 
“Art. 35. (...)
(...)
§5º Na hipótese do inciso XVII do caput do art. 12, o crédito 

relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido 
apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade 
federada de origem.”(AC)

Art. 19. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 
7.799, de 19 de dezembro de 2002:

I - o §8º do art. 12; 
II - o inciso XI do caput do art. 13;
III - a alínea “c” do inciso II do caput do art. 25.

CAPÍTULO VI
DA TAXA DE CONTROLE E MONITORAMENTO AM-

BIENTAL DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE 
RECURSOS MINERAIS

Art. 20. Fica instituída a Taxa de Controle e Monitoramento Am-
biental da Atividade de Transporte Ferroviário de Recursos Minerais no 
Estado do Maranhão- TMTF, que tem como fato gerador o exercício re-
gular do poder de polícia ambiental conferido ao Estado, no transporte 
dos seguintes recursos minerais: 

I - minério de ferro;
II - bauxita.
Art. 21. O poder de polícia de que trata o art. 20, que visa à pre-

servação do meio ambiente do Estado do Maranhão, será exercido pelos 
seguintes órgãos:
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I - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, para aplica-

ção das normas de preservação e proteção do meio ambiente, em articu-
lação com outros órgãos; 

II - Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, para con-
trole, monitoramento e fiscalização das atividades de transporte de Re-
cursos Minerais.

Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no 
caput deste artigo, a SEMA e a SINFRA contarão com o apoio opera-
cional dos seguintes órgãos da administração estadual, observadas as 
respectivas competências legais: 

I - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; 
II - Polícia Ambiental; 
III - Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. 

Art. 22. O contribuinte da TMTF é a pessoa jurídica que realize 
o transporte de recursos minerais no Estado. 

Art. 23. Considera-se ocorrido o fato gerador da TMTF no mo-
mento do início do transporte dos recursos minerais no território do 
Estado do Maranhão.

Art. 24. São isentos do pagamento da TMTF os recursos minerais 
destinados a processos de industrialização no Estado, de que resulte a 
produção de:

I -  aço;
II - alumina e alumínio;
III - ferro-gusa;
IV - lingotes de aço e de alumínio.

Art. 25. Para fins de aplicação da isenção de que trata esta Lei, 
o contribuinte deverá obter, a cada prestação de transporte, declaração 
do tomador do serviço de que o minério será submetido a algum dos 
processos a que se referem o art. 24.

Parágrafo único. O tomador do serviço de transporte será res-
ponsabilizado pelo recolhimento do tributo em relação à quantidade de 
minério transportado que não atender à condição do caput deste artigo.

Art. 26. O valor da TMTF corresponderá a R$ 4,00 (quatro 
reais) por tonelada do minério transportado no Estado. 

Parágrafo único. Para fins de determinação do valor da TMTF 
a ser recolhida, será considerada a quantidade indicada no documento 
fiscal relativo ao transporte dos recursos minerais.

Art. 27. A TMTF será apurada mensalmente e recolhida até o dia 
20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação do serviço e correspon-
dente emissão do documento fiscal relativo ao transporte dos recursos 
minerais.

Art. 28. A falta de pagamento da TMTF ou seu pagamento a 
menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre 
o valor da taxa devida, nos seguintes termos: 

I - havendo espontaneidade no pagamento do tributo, será cobra-
da multa de mora, calculada no percentual de trinta e três centésimos 
por cento por dia de atraso;

II - havendo procedimento fiscal, será cobrada multa de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da taxa.

Parágrafo único. A multa de que trata o inciso I deste artigo:
I - será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do ven-

cimento do prazo previsto para o pagamento da taxa até o dia em que 
ocorrer o seu pagamento;

II - fica limitada ao percentual de 20% (vinte por cento);
III - não será aplicada quando o valor do tributo já tenha servido 

de base para aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste 
artigo.  

Art. 29. Os contribuintes da TMTF remeterão à SEFAZ informa-
ções relativas à apuração e ao pagamento da taxa por meio de arquivos 
digitais, na forma do regulamento, sob pena de aplicação de multa de 
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por período de apuração, no 
caso de deixar de enviar no prazo ou enviá-los em desacordo com a 
legislação, antes de qualquer procedimento de auditoria ou verificação 
fiscal.

Art. 30. O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, con-
tado da publicação desta Lei, editará o decreto regulamentador.  

CAPÍTULO VII
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE 

GRÃOS E DO FUNDO ESTADUAL PARA RODOVIAS 

Seção I
Da Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos

Art. 31.  Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Transporte de 
Grãos - TFTG, que tem como fato gerador o exercício do poder de polí-
cia referente à fiscalização de transporte de soja, milho, milheto e sorgo 
em grãos no território maranhense.

Parágrafo único. O poder de polícia de que trata o caput des-
te artigo será exercido pelas Secretarias de Estado da Fazenda e de 
Infraestrutura em articulação com a Polícia Rodoviária Estadual.

Art. 32. O contribuinte da TFTG é a pessoa, física ou jurídica, 
que realize saída interna, interestadual ou com destino a exportação, de 
soja, milho, milheto e sorgo em grãos no Estado do Maranhão. 

Art. 33. Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa no momen-
to do início da prestação do serviço de transporte dos grãos referidos no 
art. 31 desta Lei.

Art. 34. O valor da TFTG corresponderá ao percentual de 1,5% 
(um e meio por cento) sobre o valor da tonelada de grãos transportados 
no Estado. 

§ 1º Para fins de determinação do valor da TFTG a ser recolhida, 
será considerada a quantidade indicada no documento fiscal relativo ao 
transporte dos grãos.

 § 2º O pagamento da taxa não dispensa o remetente da mercadoria 
da observância das demais disposições estabelecidas na legislação 
tributária estadual.

§ 3º O recolhimento da taxa deve ser realizado independentemente 
da retenção e recolhimento do ICMS, devido em cada operação, quando 
for o caso.

Art. 35. Ao contribuinte que deixar de efetuar o recolhimento da 
taxa ou descumprir obrigações acessórias, aplicam-se as mesmas pena-
lidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, nos termos 
da Lei nº 7.799/2002 e do Regulamento do ICMS/2003.

Seção II
Do Fundo Estadual para Rodovias 

Art. 36. Fica instituído o Fundo Estadual para Rodovias do Es-
tado do Maranhão - FEPRO, vinculado à Secretaria de Estado de In-
fraestrutura.

Parágrafo único. O FEPRO tem por objetivo financiar o plane-
jamento, a construção, a ampliação, a recuperação e a manutenção de 
rodovias estaduais.

Art. 37. O FEPRO será administrado por um Conselho Gestor, 
composto pelos seguintes membros:

I - Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, que o pre-
sidirá;

II - Secretário de Estado de Fazenda - SEFAZ;
III - Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento - SE-

PLAN;
IV - um representante da entidade de classe dos produtores al-

cançados pela responsabilidade de recolhimento financeiro ao FEPRO.
§ 1º Os integrantes do Conselho Gestor serão nomeados pelo 

Governador do Estado.
§ 2° Os integrantes do Conselho Gestor não farão jus a qualquer 

gratificação ou remuneração pela participação no Conselho. 
§ 3º A organização e funcionamento do Conselho Gestor serão 

disciplinados em regulamento.
Art. 38. Compete ao Conselho Gestor do FEPRO:
I - estabelecer a política de aplicação dos recursos do FEPRO; 
II - propor à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - 
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SEPLAN o orçamento-programa da unidade orçamentária; 

III - estabelecer as diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema 
viário do Estado, visando à integração estratégica com outros modais 
de transporte, no sentido de uma integração cada vez maior entre as 
diversas regiões maranhenses e destas com os modais nacionais e áreas 
de exportação;

IV - articular com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA e com o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, 
soluções sobre implicações ecológicas e de impactos ambientais deles 
decorrentes, em função de obras viárias a serem construídas ou modifi-
cadas com recursos do FEPRO;

V - encaminhar apreciação prévia da prestação de contas da apli-
cação dos recursos do FEPRO aos órgãos de controle; 

VI - representar o FUNDO perante os entes do Poder Executivo 
Estadual, à Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Administração 
Pública em geral, bem como nas interpelações propostas pela socie-
dade;

VII - elaborar e aprovar o regimento interno.

Art. 39. Compete à SINFRA a execução das obras aprovadas 
pelo Conselho Gestor do FEPRO.

Art. 40. Constituem fontes de receitas do FEPRO:
I - dotações orçamentárias do Tesouro Estadual;
II - recursos decorrentes de convênios firmados com o Governo 

Federal para aplicação em rodovias; 
III - contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas de di-

reito público e privado; 
IV - contribuições, doações e convênios de financiamentos efe-

tuados por organismos internacionais de cooperação para aplicação no 
Sistema Rodoviário do Estado do Maranhão; 

V - rendas oriundas de aplicações financeiras dos recursos arre-
cadados pelo Fundo;

VI - operações de crédito realizadas com o fim específico de aten-
der às despesas vinculadas ao Fundo;

VII - receitas advindas de concessões e/ou parcerias público-pri-
vadas, formalizadas para atender aos objetivos do FEPRO;

VIII - recursos repassados pelo Governo Federal decorrentes da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, conforme 
definido em regulamento;

IX - valores decorrentes da cobrança pelo uso de faixa de domí-
nio;

X - transferência financeira de municípios beneficiados por ser-
viços ou obras de construção, reformas, ampliação ou manutenção de 
rodovias e vias urbanas localizadas em seus territórios;

XI - Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos - TFTG;
XII - outros recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo único. Os saldos financeiros do FEPRO, verificados 
ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos, a seus 
créditos, para o exercício seguinte. 

Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contado da publicação desta Lei, editará o decreto regulamentador. 

CAPÍTULO VIII
DA ALTERAÇÃO NA LEI Nº 9.463, DE 14 DE SETEMBRO 

DE 2011

Art. 42.  O art. 5º da Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Nas saídas internas de gás natural de Unidade de Pro-
cessamento destinadas à usina termelétrica movida a gás natural, a 
base de cálculo para apuração do ICMS será o valor da operação ou 
a utilizada para o cálculo da compensação financeira relacionada às 
atividades de exploração e produção de gás natural (royalties), na 
forma estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Bio Combustíveis - ANP, devendo o contribuinte adotar a base que for 
maior.” (NR)

CAPÍTULO IX
DA ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO PROGRAMA TRABA-

LHO JOVEM
Art. 43. Os §§ 1º e 2º do art. 18, o caput e o parágrafo único do 

art. 22 e o caput dos arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 11.384, de 16 de dezem-
bro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. (...)
(...)
§ 1º O apoio financeiro a que se refere o caput corresponde ao 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, para cada nova vaga de 
estágio acrescida ao quantitativo já existente na instituição nas datas 
fixadas em editais de credenciamento realizados pelo Governo do 
Maranhão..

§ 2º O incentivo previsto no caput deste artigo será concedido, a 
cada pessoa jurídica, pelo período máximo de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período, tendo sua continuidade condicionada 
à comprovação do correto pagamento dos estagiários, bem como à 
contratação nos moldes Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
quando o número de vagas destinadas permitir, de, no mínimo, 10% 
(dez por cento) desses, após o primeiro ano de estágio, devendo as 
especificidades serem regulamentadas por decreto. 

(...)
Art. 22. A não prestação de contas, o descumprimento da Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a fraude relativa ao 
preenchimento ou manutenção de quaisquer das condições necessárias 
para participação no programa, bem como a indicação de números 
de vagas de estágio superior ao efetivamente disponibilizado, enseja a 
aplicação de sanção sob forma de descredenciamento da empresa do 
programa Trabalho Jovem, além da vedação de sua participação em 
quaisquer editais do respectivo programa.

Parágrafo único. As penalidades a que se refere o caput serão 
aplicadas pela Secretaria de Industria e Comércio – SEINC, mediante 
processo administrativo com possibilidade de contraditório e ampla 
defesa, sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

(...)
Art. 24. A SEINC poderá firmar convênios ou instrumentos con-

gêneres com órgãos públicos e entidades privadas, bem como com Ser-
viço Social Autônomo (Sistema S) para desenvolvimento e ampliação 
das ações do Eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jovem.

Art. 25. O Programa Trabalho Jovem será executado por meio 
da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SE-
TRES, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC, da Se-
cretaria de Estado da Educação - SEDUC, da Secretaria de Estado da 
Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP e do Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, 
podendo contar com o apoio institucional da Secretaria de Estado Ex-
traordinária da Juventude - SEEJUV.

Art. 26. O Eixo Auxílio a Contratação e o Eixo Estágio Social 
do Programa Trabalho Jovem deverão passar por avaliações técnicas 
periódicas para análise da pertinência e relevância.” (NR)

Art. 44. O parágrafo único do art. 19 da Lei nº 11.384, de 16 de 
dezembro de 2020 será convertido em § 1º, bem como será acrescenta-
do o §2º ao dispositivo, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 19 (...)

§ 1º Caso a pessoa jurídica, no curso de sua participação no 
Programa Trabalho Jovem, deixe de reunir os requisitos de sua 
regularidade fiscal, cadastral ou não comprove o pagamento dos 
estagiários, devem ser adotadas, em até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da notificação, as medidas necessárias para regularização; 

§ 2º Deverá ser imediatamente descredenciada do programa 
a empresa que não efetuar a regularização no prazo estipulado no 
parágrafo anterior.” (NR)
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Art. 45. Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 20 da Lei nº 

11.384, de 16 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 20 (...)
Parágrafo Único. Serão aceitos para fins de confirmação de 

pagamento dos estagiários contratados no âmbito do programa, com-
provantes de transferência bancária nominalmente vinculada a cada 
estagiário.” (NR)

Art. 46. Ficam acrescentados os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 18 da Lei nº 
11.384, de 16 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 18. (...)
(...)
§ 5º A subvenção de que trata o caput será concedida nos termos 

da disponibilidade orçamentária do Estado, cabendo à Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio – SEINC fixar a quantidade máxima de 
vagas destinadas para cada local de estágio.

§ 6º Na hipótese em que a empresa optar por disponiblizar mais 
vagas de estágio do que aquelas definidas conforme o §5º  deste artigo, 
o apoio financeiro concedido pelo Estado corresponderá a R$ 300,00( 
trezentos reais), cabendo à empresa complementar a quantia para al-
cançar o valor fixado no §1º deste artigo, em relação às vagas exce-
dentes.

§ 7º Não será permitida a renovação dos contratos de estagiários 
no âmbito do Eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jovem.” (NR)

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Ficam temporariamente suspensos, no período de 1º 
de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2025, os efeitos do disposto no 
art. 1º da Lei nº 7.323, de 26 de outubro de 1998, que dispõe sobre a 
concessão de diferimento do ICMS para usina produtora de pellets 
de minério de ferro e seus concentrados implantada no Estado do 
Maranhão.

Art. 48. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 11.792, de 13 de julho 
de 2022. 

Art. 49. Esta Lei entra em vigor:

I - a partir de 1º de abril de 2023, em relação:
a) aos arts. 14, 15, 16, 42, 47 e 48;
b) ao inciso III do art. 17;
c) ao Capítulo VI;
d) à Seção I do Capítulo VII.
II - a partir de 1º de janeiro de 2023, em relação aos demais dis-

positivos de natureza tributária;
III - na data de sua publicação para os demais dispositivos desta 

Lei não enquadrados nos incisos I e II deste artigo.   
    

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº   752 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei nº 487/2022, de autoria do Poder Executivo, objeto da 
Mensagem do Executivo nº 079/2022, que  Cria a Secretaria de Estado 
da Representação Institucional no Distrito Federal- SERIDF, bem como 
cargos em comissão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 750/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-

ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 487/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 487/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

em 22 de dezembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                                 Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Neto Evangelista                                         
Deputado  Hélio Soares                                              

PROJETO DE LEI Nº  487 /2022

Cria a Secretaria de Estado da Re-
presentação Institucional no Distrito Fe-
deral- SERIDF, bem como cargos em co-
missão, e dá outras providências.

Art. 1º  Fica criada a Secretaria de Estado da Representação Ins-
titucional no Distrito Federal- SERIDF que terá por finalidade realizar a 
articulação com as instituições federais, com os órgãos representativos 
e com o Poder Judiciário, no Distrito Federal, tendo como objetivos 
o acompanhamento da elaboração de orçamentos com destinação de 
recursos para o Estado do Maranhão, bem como o monitoramento 
de ações do interesse do Estado, na prospecção de parcerias com 
representações internacionais e no assessoramento a outras atividades 
que sejam realizadas no âmbito dos órgãos federais no Distrito Federal.

Art. 2º   Ficam criados os cargos em comissão constantes do 
Anexo Único desta Lei.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos 
necessários:

I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que 
decorram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Lei, 
inclusive os que se relacionam com pessoal, material e patrimônio, bem 
como as alterações organizacionais e de cargos em comissão dela de-
correntes;

II - ao regular funcionamento do órgão, mediante processo formal 
de cessão de servidores das demais Secretarias, Autarquias e Fundações 
do Estado, bem como de servidores de outras esferas governamentais, 
por meio de instrumento adequado; e

III - à transferência dos contratos, protocolos e demais 
instrumentos vigentes necessários à implementação das competências 
definidas nesta Lei, procedendo-se às devidas adequações orça-
mentárias.

Art. 4º Fica Remanejado o valor de R$ 4.000.000,00 ( dois mi-
lhões de reais) da  Reserva de Contingência ( Ação 9999.0000) para 
a Secretaria de Estado da Representação Institucional no Distrito 
Federal- SERIDF , nos  termos do art. 167, inciso VI, da Constitui-
ção Federal.

Parágrafo único: Fica o Poder Executivo autorizado a ado-
tar as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, 
transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e enti-
dades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura do 
da SERIDF, observadas as disposições desta Lei quanto aos cargos 
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criados e remanejados.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimô-
nio e Assistência dos Servidores – SEGEP deverá autorizar o acrés-
cimo de quotas das verbas de gratificação para o provimento dos 
cargos criados a partir da presente Lei.

  Art. 6º Ficam redistribuídos da estrutura da Secretaria de 
Estado de Articulação Política – SECAP para a SERIDF os seguin-
tes cargos em comissão que compõem a Representação Institucio-
nal no Distrito Federal – REBRAS:

I – 4 (quatro) cargos de simbologia Isolado;
II - 6 (seis) cargos de simbologia DGA;
III – 1 (um) cargo de simbologia DANS-2;
IV – 2 (dois) cargos de simbologia DANS-3;
V – 9 (nove) cargos de simbologia DAS-1;
VI – 2 (dois) cargos de simbologia DAS-2;
VII – 3 (três) cargos de simbologia DAS-3;
VIII – 1 (um) cargo de simbologia DAI-1;
IX – 2 (dois) cargos de simbologia DAI-2; e
X – 2 (dois) cargos de simbologia DAI-3.
§1º  Para cumprimento do disposto no caput, todos os men-

cionados cargos públicos atualmente vinculados à SECAP ficam 
redistribuídos, com seus respectivos ocupantes, para a estrutura da 
SERIDF.

§2º A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 
Assistência dos Servidores – SEGEP deverá adotar as providências 
necessárias para remanejar da SECAP para a SERIDF o valor 
correspondente a soma das gratificações concedidas aos atuais 
ocupantes dos cargos mencionados nos incisos do caput, em cada 
uma das verbas remuneratórias.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 753/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 002/2022, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, 
subscrito por um terço dos membros, que Altera o § 1º do art.39 da 
Constituição do Estado do Maranhão.

O inciso I do art.39 da Constituição Estadual passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art.39(....)
I- investidos no cargo de Ministros de Estado , de Secretário de 

Estado , do Distrito Federal , de Prefeitura de Capital, de interventor 
Municipal ou Chefe de Missão Diplomática , Secretario- Executivo de 
Ministério ou equivalente , dirigente de Autarquia , Fundação Pública 
, Agencia , empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista ou Ad-
ministrador Regional pertencentes à Administração Pública Federal 
ou Estadual.

Conforme supramencionado, analisar-se-á neste parecer a cons-
titucionalidade, a juridicidade e a legalidade da Proposta de Emenda à 
Constituição Estadual – PEC apresentada, nos âmbitos formal e mate-
rial. 

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No 
caso das PECs, o art. 41 da Constituição do Estado do Maranhão de-
termina da seguinte forma quanto à iniciativa: “A Constituição poderá 
ser emendada mediante proposta: I – de um terço, no mínimo, dos 
membros da Assembleia Legislativa; II – do Governador do Estado; 
III – de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, com a 
manifestação de cada uma delas por maioria relativa de seus membros.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente 
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não ha-
vendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se auto-
nomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a capacidade 
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

Passado este ponto de iniciativa, verifica-se que a proposta não 
esbarra nas limitações ao Poder de Reforma contidas nos §§ 1° e 5°, do 
art. 41 da CE/1989, e no  § 2º, do art. 259, do RIALE: não está em vi-
gor nem intervenção federal, nem Estado de Defesa ou Estado de Sítio 
(anormalidades institucionais); e a matéria constante na PEC Estadual 
em comento pode ser apresentada porquanto não houve, na atual sessão 
legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou havida por prejudicada com 
o mesmo objeto.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de Emen-
da Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância com as 
disposições legais e constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Deste modo, opina-se pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição Estadual nº 002/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
002/2022, nos termos do voto do relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 22 de dezembro de 2022.   

Presidente: Ariston Sousa 
Relator: Ricardo Rios 

Vota a favor:                                                               Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                         
Deputado Hélio Soares                                                
Deputado Zé Inácio                      
                               

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 486/2022

O Artigo 26 do Projeto de Lei  passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 26. O valor da TMTF cor-
responderá a R$ 4,00( quatro reais) por 
tonelada do minério transportado no Es-
tado. 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.- Roberto 
Costa - Deputado Estadual
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APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 14/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS DE SÃO LUÍS.  OBJETO:  Emissão da Nota de 
Empenho nº 2022NE000964, de 13/12/2022, no valor de R$ 26.765,60 
(vinte e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centa-
vos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Evento: 400014 RC09- Reforço de Empenho 
da despesa pré empenhada. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 
01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Suba-
ção: 000008 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão. Nature-
za de Despesa: 33.90.49.01 – Auxílio Transporte.  Histórico: Objeto: 
Serviço de fornecimento de cartão de Transporte. Valor do contrato: 
R$ 1.864.800,00. Instrumento legal: 1º TA- CT 14/2021. Vigência: 
15/08/2022 a 14/08/2023. Gestor: Eduardo P. Pinheiro (DRH). Infor-
mações Complementares: Para suprir demanda do exercício de 2022, 
conforme solicitado pelo gestor. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – 
Recursos Ordinários do Tesouro. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei 
Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0675/2022. DATA DA 
ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 21/12/2022. ASSINATU-
RA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 22 de dezembro de 
2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2022 
referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2022-CPL/ALEMA, Ata de Re-
gistro de Preços nº 007/2022-ALEMA e Processo Administrativo n.º 
3896/2022 -ALEMA. OBJETO:  Aquisição de material de engenha-
ria. CONTRATADA: FORTWES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ nº 32.955.960/0001-00. DA NOTA DE EMPENHO:  Foram 
emitidas em 06/12/2022 as Notas de Empenho nºs: 2022NE000058- 
GRUPO 01, no valor de R$ 16.171,77 (dezesseis mil, cento e setenta 
e um reais e setenta e sete centavos); 2022NE000059- GRUPO 02, 
no valor de R$ 8.877,95 (oito mil, oitocentos e setenta e sete mil e no-
venta e cinco centavos); 2022NE000060- GRUPO 03, no valor de R$ 
5.293,20 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos); 
2022NE000061- GRUPO 07, no valor de R$ 2.014,37 (dois mil e qua-
torze reais e trinta e sete centavos); 2022NE000062 e 2022NE000063 - 
GRUPO 11, respectivamente nos valores de R$ 3.209,40 (três mil, du-
zentos e nove reais e quarenta centavos) e R$ 77.070,41 (setenta e sete 
mil, setenta reais e quarenta e um centavos); 2022NE000064- GRUPO 
12, no valor de R$ 29.838,79 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e 
oito reais e setenta e nove centavos). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, 
Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos 3640/2021-ALEMA e 
3896/2022-ALEMA. PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias con-
tados a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. GA-
RANTIA DO PRODUTO:  01 (um) ano a contar do recebimento 
definitivo. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2022. ASSINATURAS: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Geraldo 
Oliveira Júnior– Gestor do Contrato; Valney de Freitas Pereira - Di-
retor Geral; FORTWES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
32.955.960/0001-00 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 22 de dezem-
bro de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Administrativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.271/2007; do artigo 14,  § 4º, da Resolução Adminis-
trativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
035/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 2176/2022-ALEMA e  autorizo a celebração dos contratos com as 
empresas vencedoras do certame, QUEIROZ PAPEIS LTDA., CNPJ 
nº 30.399.251/0001-51, no valor de R$ 101.500,00 (Cento e um mil e 
quinhentos reais); SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRE-
LI, CNPJ nº 28.742.388/0001-15, no valor de R$ 167.329,00 (cento e 
sessenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais)  e A DOS S FRAN-
CA FERREIRA EIRELI, CNPJ nº 02.656.356/0001-03, no valor de 
R$ 68.694,50 (sessenta e oito mil seiscentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta centavos), tudo nos termos do Edital, seus anexos e das pro-
postas vencedoras. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura 
da despesa.

Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas 
legais.

São Luís–MA, 20 de dezembro de 2022.

Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão




