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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Car-
linhos Florêncio, César Pires, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo 
Neto, Professor 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): Ciro Neto, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Douto-
ra Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Pastor Cavalcante e 
Rildo Amaral.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e a Ata da 
Sessão Anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada. Com a 
palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

 PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 102 / 2022
 

Concede Medalha do Mérito le-
gislativo “Manoel  Beckman” ao Senhor 
JOSELITO MENDES COSTA natural 
de São Luís – Ma.

Art. 1º- Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manoel 
Beckman” ao Senhor JOSELITO MENDES COSTA, natural de São 
Luís -MA.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 21 de Dezembro de 2022 - Hélio soares - Depu-
tado Estadual-PL

O presente Projeto tem como objetivo conceder a Medalha do 
Mérito Legislativo ‘Manuel Beckman’ ao Senhor Joselito Mendes Cos-
ta, nasceu no dia 13 de Março de 1974, na cidade de São Luís (MA). É 
filho de Maria Francisca Mendes Costa e Luiz Gonzaga Gomes Costa.

Educação:
1º Grau: Colégio Maranhense” Irmãos-Maristas”
 2º Grau: Centro Educacional Sirius 
3ª Grau: Universidade Estadual do Maranhão - UEMA HABILI-

TAÇÃO: Bacharel em Segurança Pública – 1998
 3º Grau: Centro Universitário do Maranhão – UNICEUMA 

HABILITAÇÃO: Bacharel em Direito – 2003
Experiência Profissionais:
LOCAL. EUROÁGUA LTDA (Purificador Europa) Função: Re-

presentante Comercial-1994;
 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Sub-Coman-

dante da 4ª Companhia do BPTRAN – 1998/1999;
 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Chefe da Séc 

Sup Mnt Intendência do Centro de Suprimento/DAL - 1999 / 2000;
 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Instrutor de 

Técnica de redação e documentos oficiais-CFSD/CFAP – 2001 e 2002;
 ➢ LOCAL: Justiça Militar do Estado do Maranhão Currículo: 

Joselito Mendes Costa/2020 Função: Juiz-Membro da Justiça Militar 
– Ago/Set/2002; 

➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Chefe da Sub-
-Seção de Intendência do Centro de Suprimento (Setor de compras) /
DAL – 2001/2003;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Sub-Coman-
dante da 2ª Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar– 2004;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Instrutor de 
Direito Penal e Penal Militar - CFC/CFAP – 2004-2006;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Instrutor de 
Legislação Especial -CFO/APM – 2007;

 ➢ LOCAL: Gabinete Militar do Governador Função: Assisten-
te Militar Especial/ Exercendo a função de Diretor de Inteligência – 
2004/2009; 

➢ LOCAL: Justiça Militar do Estado do Maranhão Função: Juiz-
-Membro da Justiça Militar – Ago/Set/2009; 

➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Chefe da Seção 
de Direitos e Inativos da PMMA (Diretoria de Pessoal) /DP – 2009;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Chefe da 2ª 
Seção/2º BPM/CPAI/4– 2011;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Coordenador 
do vídeo monitoramento/CIOPS– 2012/2013;

➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Sub comandan-
te da ROTAM/CPE– 2014;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Comandante 
da USC 2(Coradinho)/ CSC– 2014/2015;

 ➢ LOCAL: Polícia Militar do Maranhão Função: Sub Coman-
dante do CSC – 2015/2016; 

➢ LOCAL: Assembleia Legislativa do Maranhão Função: Assis-
tente Militar Especial/GMA– 2016/2018;

 ➢ LOCAL: Assembleia Legislativa do Maranhão Função: Sub-
chefe/GMA– 2019/2020;

CURSOS:
Curso de Métodos e Técnicas de Avaliação de Projeto do progra-

ma de qualificação profissional para servidores da administração públi-
ca – PEQ/MA – 1998;

 ➢ Cursos de Direito Administrativo Aplicado ao Serviço Público 
e Gestão de Projetos Administrativos (EGMA – Escola de Governo do 
Maranhão) – 2000;

 ➢ Curso de Inglês LOCAL: ILCC (Internacional Language Cou-
rse) /UNICEUMA Nível: Intermediário – 2001

 ➢ Cursos de Polícia Judiciária Militar (PMMA – Polícia Militar 
do Maranhão) – 2003; 

➢ Curso Básico de Inteligência, promovido pela PMMA (Polícia 
Militar do Maranhão) – 2006;

Ciclo de Estudos de Inteligência sobre produção de conhecimen-
to promovido pela Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, Brasília 
- DF – 2006;

 ➢ Curso de Inteligência e Atuação no Combate as Organizações 
Criminosas, promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública 
do Maranhão – 2007;

 ➢ Curso de Segurança do Patrimônio, realizado pela PACIN- 
eventos, na cidade de São Paulo – 2007;

 ➢ Curso Básico de instalação de Produtos de Segurança Ele-
trônica, realizado pela RCC – São Paulo – 2007. 

PÓS GRADUAÇÃO:
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➢ Curso de Pós-Graduação “Lato sensu” em Metodologia da 

Educação Superior – UEMA/ACADEPOL-2003;
 ➢ Curso de Preparação à Magistratura – Escola Superior da Ma-

gistratura do Estado do Maranhão – 2005 
➢ Curso de Especialização em Segurança – Academia Coronel 

Walterler – Natal/RN – 2010
 ➢ Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional – Univer-

sidade Anhaguera/LFG -2011
SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS:
➢ Certificado de Habilitação em Exame de Ordem, conforme 

proc. n° 1795/2003.
 ➢ Certificado de Aptidão Profissional Aferida, habilitando a pro-

moção ao posto de CAPITÃO PM – 2003
 ➢ Certificado de participação na condição de PALESTRANTE, 

sob o tema de Monitoramento Urbano na Mostra Acadêmica de São 
Luís + 400 anos.

MEDALHAS E CONDECORAÇÕES:
Medalha Governador Luís Domingues, pelos relevantes serviços 

prestados ao Estado do Maranhão, conferida pelo Decreto n.º 21.998, 
de 28 de Março de 2006. 

➢ Medalha de Serviço Policial Militar, pelos bons serviços pres-
tados à ordem, segurança e tranquilidade pública durante mais de 10 
anos de acordo com o previsto no Decreto n.º 8630, de 28 de maio de 
1982.

 ➢ Medalha de Serviço Policial Militar, pelos bons serviços pres-
tados à ordem, segurança e tranquilidade pública durante mais de 20 
anos de acordo com o previsto no Decreto n.º 8630, de 28 de maio de 
1982.

 ➢ Medalha Brigadeiro Falcão, a mais alta comenda da Polícia 
Militar do Maranhão, conferida em 2009;

 ➢ Medalha de Mérito Intelectual Coronel Walterler – Rio Gran-
de do Norte – Natal. ➢ Medalha de Mérito Operacional, por suas ações 
meritórias praticadas. BG 110 de 14 AGO 2014; 

➢ Medalha concedida pela Marinha do Brasil, concedendo-lhe o 
“Diploma Amigo da Marinha”, em reconhecimento aos serviços pres-
tados à Marinha. São Luís (MA), 11 de dezembro de 2016. Vice- Almi-
rante Alípio Jorge Rodrigues da Silva. Comandante. Publicada no BG 
197 de 25/10/2016.

ATIVIDADE DESENVOLVIDAS:
Área de Trânsito: Planejamento, organização estratégica e 

disciplinamento de trânsito. Local: Batalhão de Trânsito
➢ Área Jurídica: Exercício da função de Juiz membro da Justiça 

Militar, Juiz Leigo da 10ª Vara - Juizado Especial (ESMAM), Presiden-
te de Conselho de Disciplina e Sindicância (PMMA), Presidente de Co-
missão de Licitação (DAL/PMMA), Elaboração de decretos e Projeto 
de Lei (Gabinete Militar do Governador).

 ➢ Segurança: Comando de Unidades militares, especificamen-
te 4ª Companhia do BPTran e Companhia de Pedrinhas(Penitenciária), 
Assessoria Militar do Governador do Estado do Maranhão, eventual-
mente de Ministros, Embaixadores e Presidentes de países estrangeiros 
quando em visita ao Maranhão, Segurança de Dignitários, Varredura 
eletrônica, experiência em sistemas de monitoramento eletrônico e mo-
nitoramento urbano(Estágio em São Paulo e Minas Gerais), segurança 
patrimonial de prédios governamentais.

 ➢ Comandante de unidades especializadas Rotam e USC 2 ➢ 
Sub Comandante do Comando de Segurança Comunitário. 

➢ Subchefe do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Estadual ‘’ Nagib Haickel’’ do Palá-
cio ‘’Manoel Bequimão em São Luís, 19 de Dezembro de 2022. - 
HÉLIO SOARES - DEP.ESTADUAL -PL

INDICAÇÃO Nº 7801/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas 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 7802/2022

Senhor Presidente,

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 Urbano Santos, Senhor Cle-
milton Barros 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 7803/2022

Senhor Presidente,

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 Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton 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 7804/2022

Senhor Presidente,

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 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, 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 7805/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augus-
to Furtado Cidreira, 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 7806/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas 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 7807/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-

da Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas 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 7808/2022

Senhor Presidente,

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 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7809/2022

Senhor 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 soli-
citando a adoção de medidas para conscientização da população muni-
cipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7810/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7811/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7812/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-

mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7813/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7814/2022

Senhor Presidente,

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 para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de 
recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7815/2022

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 Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7816/2022

Senhor Presidente,

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 para conscientização da população municipal objetivando a 
vacinação de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

 
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 7817/2022

Senhor Presidente,

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 Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 

doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7818/2022

Senhor Presidente,

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 para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7819/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Perei-
ra de Sousa, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal visando a redução da ingestão de alimentos ultra-
processados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7820/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7821/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7822/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Ale-
xandre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7823/2022

Senhor Presidente,

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 Penalva, Senhor Ronildo 
Campos Silva, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7824/2022

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 Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7825/2022

Senhor Presidente,

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 para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7826/2022

Senhor Presidente,

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 Pirapemas, Senhor Luis 
Fernando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal visando a redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7827/2022

Senhor Presidente,

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 para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7828/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimun-
do Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.
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A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 7829/2022

Senhor Presidente,

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 para cons-
cientização da população municipal visando a redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7830/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas para conscientização da população municipal visando a re-
dução da ingestão de alimentos ultraprocessados. 

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

A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-
sionar quadros mais graves de doenças.  Pesquisas da área da saúde 
divulgadas em 2020 concluem que o consumo de ultraprocessados au-
menta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 
23%, de síndrome metabólica (condições que aumentam o risco de 

doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes) em 79%, de co-
lesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34% e da 
mortalidade por todas as causas em 25%.

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

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

INDICAÇÃO Nº 7831/2022

Senhor Presidente,

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 para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7832/2022

Senhor Presidente,

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 para cons-
cientização da população municipal visando a redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

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

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

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                               SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2022 11

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

INDICAÇÃO Nº 7833/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7834/2022

Senhor Presidente,

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 para conscientização 
da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7835/2022

Senhor Presidente,

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 para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7836/2022

Senhor Presidente,

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 Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7837/2022

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 Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal visando a redução da ingestão de alimentos 
ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7838/2022

Senhor Presidente,

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 para conscien-
tização da população municipal visando a redução da ingestão de ali-
mentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7839/2022

Senhor Presidente,

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 para conscien-
tização da população municipal visando a redução da ingestão de ali-
mentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7840/2022

Senhor Presidente,

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 Paulino Neves, Senhor 
Raimundo de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal visando a redução da ingestão 
de alimentos ultraprocessados. 

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7841/2022

Senhor Presidente,

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 
para conscientização da população municipal visando a redução da in-
gestão de alimentos ultraprocessados. 

Os produtos ultraprocessados são aqueles que contam com 
número elevado de ingredientes específicos para preparações 
culinárias de grande durabilidade. Os ingredientes utilizados no 
preparo, embora aumentem a validade do produto, podem ser 
causas de doenças gástricas e intestinais.
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A ingestão recorrente desses alimentos pode, a longo prazo, oca-

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 7842/2022

Senhor Presidente,

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 visan-
do evitar, no município, riscos de deslizamento de terra considerando o 
período de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

 
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 7843/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, no municí-
pio, riscos de deslizamento de terra considerando o período de chuvas 
intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7844/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7845/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7846/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7847/2022

Senhor Presidente,

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 Maracaçumé, Senhor Ruzi-
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naldo Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas visando 
evitar, no município, riscos de deslizamento de terra considerando o 
período de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7848/2022

Senhor Presidente,

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 visando 
evitar, no município, riscos de deslizamento de terra considerando o 
período de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7849/2022

Senhor Presidente,

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 visan-
do evitar, no município, riscos de deslizamento de terra considerando o 
período de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7850/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, 

no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7851/2022

Senhor Presidente,

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 Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas visando 
evitar, no município, riscos de deslizamento de terra considerando o 
período de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7852/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, no 
município, riscos de deslizamento de terra considerando o período de 
chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7853/2022

Senhor Presidente,

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 Morros, Senhor Milton 
José Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas visando evitar, no 
município, riscos de deslizamento de terra considerando o período de 
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chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7854/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes Deli-
ne Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7855/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7856/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury 
Santos Almeida, solicitando a adoção de medidas visando evitar, no 
município, riscos de deslizamento de terra considerando o período de 
chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7857/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas visando evitar, no muni-
cípio, riscos de deslizamento de terra considerando o período de chuvas 
intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7858/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7859/2022

Senhor Presidente,

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 visando evitar, 
no município, riscos de deslizamento de terra considerando o período 
de chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
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Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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 7860/2022

Senhor Presidente,

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 Lajeado Novo, Senhora Ana 
Léa Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas visando evitar, no 
município, riscos de deslizamento de terra considerando o período de 
chuvas intensas que se aproxima. 

É sabido que o início do ano há incidência de fortes chuvas no 
Brasil. Nesse período, vários municípios maranhenses, recorrentemen-
te, apresentam deslizamentos de terras e inundações. Com vistas a evi-
tar danos à população é que justificamos o pleito.    

  
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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido, à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a deputada Socorro Waquim, 
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem 
revisão da oradora) - Bom dia a todos e a todas maranhenses, senhores 
deputados, senhoras deputadas, membro dessa honrosa Mesa, presidida 
hoje pelo nosso vice-presidente, imprensa, internet, servidores, ao 
nosso bom dia, ao nosso presidente que adentra ali a Casa, da forma 
sempre que o faz, cumprimentando a todos, acolhendo a todos. Senhor 
Presidente Othelino, é chegada a hora de dizer até logo, eu não vou 
dizer adeus, não me imaginei nesse momento porque fizemos uma 
campanha arrojada, fizemos uma campanha propositiva, positiva, mas 
para não dizer adeus estamos aqui fazendo esse último discurso dessa 
Legislatura em que pude estar como deputada estadual. Mas também é 
hora de agradecer e a gratidão é a expressão maior da leveza do meu 
coração. Sim, sou grata a Deus por ter me dado a honra de servir ao 
meu Maranhão, gratidão ao povo do meu Estado e do meu Timon, que 
hoje, deputado Rafael, completa 132 anos de existência, uma cidade 
grande, uma cidade eminentemente urbana de frente a uma capital 
conturbada, mas uma cidade que nós amamos e que sempre apostamos 
no seu desenvolvimento. Quero também ser grata ao senhor presidente 
Othelino, que aqui me recebeu como igual, e me apoiou, e passou 
confiança tantas e tantas vezes que precisei. Quero também agradecer a 
todos companheiros e companheiras, que aqui estiveram comigo e que, 
na sua larga experiência e qualidades e atributos dos seus mandatos, 
me ajudaram muito na missão de ser deputada estadual, mais uma vez. 
E aqui podemos trabalhar e trilhar novos passos, novos caminhos, e 
construir na minha vida pública uma série de posições positivas e aqui 

também pude aproveitar esse espaço para trabalhar pelo meu Estado, 
para aprovar leis, e tudo isso foi possível pela convivência harmônica, 
pela convivência respeitosa, pela convivência alegre, mas ao mesmo 
tempo muito compromissada com todos os deputados e deputadas 
dessa Casa. Juntos nós, com certeza, construímos um Maranhão mais 
desenvolvido, juntos nós, nessa legislatura, com certeza, levamos 
muitas ações importantes para melhorar a vida nas nossas cidades. Ouso 
dizer agora que me despeço dessa augusta Casa, mas saio muito maior 
e engrandecida, porque levo comigo um pedacinho da experiência de 
cada um dos senhores. Cada um me ensinou da sua forma, no seu jeito, 
na sua ligação partidária, mais um aprendizado. Não sei onde a vida 
ainda vai me levar. Mas farei sempre política enquanto viver, seja como 
cidadã, seja como professora, seja como partidária, mas sempre com a 
convicção de que lutarei, continuarei lutando pelo Brasil, pelo Maranhão 
e pelo meu Timon, e lutarei por espaço sem fome e sem miséria social. 
Ao longo da minha caminhada, aprendi que não se luta apenas para 
vencer, mas também para defender projetos, pessoas, plantar sementes, 
iluminar caminhos, porque eu vi uma frase do Marcelo, o jornalista, 
dizendo o seguinte: “Nós, em dado momento, somos escolhidos para 
ser protagonistas; noutros momentos, somos escolhidos para ser 
coadjuvantes; noutros momentos, somos escolhidos para estar na 
plateia, mas o que é importante é estar sempre servindo ao nosso povo, 
a nossa gente”. Assim, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos 
também como posso chamá-los, enfim, aprendemos sempre a ganhar e 
a perder ou até aprendemos mesmo com as derrotas para ir para novas 
vitórias. E tudo isso são o resultado de uma disputa limpa, política. O 
risco é muito natural da própria disputa, do próprio jogo político, e os 
resultados e as respostas, muitas vezes, são surpreendentes, mas a urna 
é soberana, o povo é soberano. Foram 20.580 votos de confiança, numa 
campanha linda, altiva, de paz, com a cara do povo, mas a vaga não 
foi almejada. Porém, estamos felizes por todos que foram eleitos, em 
especial, pela vitória do nosso federal, Fábio Macedo, nosso Senador 
Flávio Dino, agora Ministro, nosso Governador Carlos Brandão, para 
o Maranhão continuar avançando e, principalmente, porque aqui, a 
partir do próximo ano, haverá 12 mulheres eleitas, 12 novas mulheres 
empoderadas para também contribuir com esta Casa Legislativa. A 
cada eleição, novas circunstâncias, novas conquistas, e que venham 
as próximas. Fecho esse pensamento com Cora Coralina quando diz: 
“O que vale da vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada”. 
Eu acrescento de mim mesma: uma caminhada pela qual você deixa 
legados, uma caminhada que deixa referências, uma caminhada que não 
foi inóspita, uma caminhada na qual você deixou o trabalho e deixou a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Assim, na caminhada desse 
dois anos de mandato, pude conseguir recurso para a construção da 
Praça da Família, realizar mutirões de catarata com 1200 cirurgias no 
município de Timon, além de incentivo ao esporte, programa de combate 
à fome com mais de 20 mil famílias que, com a Emenda Parlamentar, eu 
pude colocar a cesta básica no período da covid. Também Restaurante 
Popular com a alimentação a R$ 1,00, regularização fundiária, asfalto 
de muitos bairros em Timon e em outros municípios, reforma de escola, 
construção de quadra coberta, reforma do Icrim-IML, entrega de 
toneladas de peixe, programa Ruas Dignas, sanção de leis em favor das 
mulheres como o programa Outubro Rosa, que previne o câncer. Foram 
ações que eu poderia resumir, Deputado Rafael, que me permitiram, 
nesses dois anos, contribuir com o crescimento e desenvolvimento de 
Timon, mas também de outros municípios onde eu fui votada, como 
Afonso Cunha, Buriti e outros. Ações distribuídas e executadas por essa 
Região dos Cocais onde eu fui votada. Já à guisa das conclusões, quero 
agradecer a todos funcionários desta Casa que tão carinhosamente 
sempre me trataram. Vocês são o pulso e a alma da Casa Legislativa. Nós 
passamos, vocês permanecem, vocês são extremamente necessários. 
Agradeço também, em especial, ao pessoal do meu gabinete, na figura 
de Maurilene, de Aurélia, que está aqui, todos que colaboraram comigo 
e que caminhamos juntos de mão dadas para poder produzir o melhor 
de nosso mandato. Assim, não largamos a mão de ninguém e, assim, 
vamos seguir em frente. Que o Maranhão me aguarde, porque pretendo 
um dia voltar. Que minha querida Timon...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Peço que liberem o microfone para a deputada Socorro.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Estou 

nas últimas palavras, Senhor Presidente. Que minha querida Timon 
não tenha pressa. Amanhã estarei com vocês para seguir em frente. 
Finalmente, agradeço minha família, meus filhos. Perdão por tantas 
ausências. Ao meu marido eterno, Deputado professor Sétimo, que 
tanto colaborou nos seus dois mandatos para Timon e para o Maranhão, 
e companheiro de tantos sonhos de jornada, o meu eterno amor. E a 
Deus, que nos sustentou até aqui. Fico sob o seu controle. Um feliz 
Natal a todos, um feliz 2023, uma feliz legislatura nos próximos quatro 
anos, até breve. E ao Senhor Presidente o meu afeto, o meu carinho, 
porque, ao chegar nesta Casa, o senhor não fez diferença. O senhor me 
tratou como igual, e isso é muito importante para as mulheres, para a 
legislatura, para o Maranhão. Minha gratidão eterna. Seja pronto para 
outros caminhos. A vida é assim: ora vamos por uma avenida larga, ora 
precisamos estreitar para seguir em frente, mas tenha a certeza, olhe 
sempre para frente. Fechando mesmo agora, tem uma frase que eu gosto 
muito que é de Clarice Lispector, que diz assim: “Quer me julgar? Calce 
o meu sapato, caminhe por onde eu andei, viva as minhas tristezas, 
minhas alegrias, viva as minhas lutas, mas, acima de tudo, veja os 
caminhos que tropecei, mas levante-se, siga em frente.” Então siga 
frente. Sigam todos em frentes. Muito obrigada ao Maranhão, muito 
obrigada a todos os companheiros. Bom dia. Feliz Natal mais uma vez.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor 
Presidente, só uma Questão de Ordem rapidamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) - Eu queria também saudar nossa amiga, companheira de 
muitos anos, a professora Socorro. Professora Socorro, como a senhora 
disse, é uma pequena despedida. A sua história de vida, sua história 
política tem demonstrado que a senhora tem uma coisa que é de suma 
importância para o político, que é o desprendimento. Desprendimento 
do cargo, desprendimento das posições. O que lhe motiva estar na vida 
política é fazer o bem comum. A senhora foi deputada estadual eleita 
pela primeira vez faz vinte anos em 2002. Naquele momento, eu fui 
candidato e não obtive êxitos. A senhora passou por esta Casa com 
grande trabalho, se tornou prefeita da sua cidade, da sua querida Timon, 
fez um grande trabalho como prefeita. A senhora tomou uma atitude 
que poucos políticos tomam e que demonstra o desprendimento, porque 
depois de ser prefeita, voltou a ser vereadora da cidade de Timon. O 
ato foi de grandeza, porque são poucos que estão na vida pública que 
conseguem a compreensão para ajudar o próximo. Para ajudar a cidade 
que nós amamos não se precisa de cargos. A senhora ocupou o cargo 
de vereadora também da mesma forma brilhantemente, voltou a esta 
Casa, fez um grande trabalho e tenho certeza que o seu retorno para esta 
Casa não é distante. Mas uma coisa importante a senhora leva mais uma 
vez daqui desta Casa: o respeito de todos os companheiros, de todos os 
amigos que reconhecem em V. EXª., uma grande deputada. Mas, acima 
de tudo, uma cidadã que sempre usou a vida pública para beneficiar 
a nossa população do Maranhão. Então, como disse, é um até logo, 
mas tenho certeza que V. Exª. continuará nas trincheiras defendendo os 
interesses do povo do Maranhão e da cidade de Timon. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Muito 
obrigada, Deputado Roberto, V.Exa. quase me fez emocionar. Porque 
V.Exa., faz parte também nessa minha história.Uma história de muitos 
anos no PMDB, 43 anos, hoje estou no PP. Mas foi uma história 
realmente de doação, foi uma história de entrega. E tudo isso me deixa 
muito grato. Não citei o nome de cada um, para não fazer a diferença, 
quis colocar todos juntos dentro do meu amor. Mas V.Exa., sabe que 
ocupa um lugar especial. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, 
deputadas, imprensa, povo do Maranhão que acompanha esta Sessão. 

Primeiro, cumprimentar a Deputada Socorro que acabou de fazer uma 
fala vinda do coração. Deputada Socorro, a senhora é uma gigante, 
um grande trabalho desenvolvido aqui, nesses últimos dois anos, e ao 
longo da sua vida pública. Eu venho, de forma muito honrada, fazer 
hoje também uma fala, Presidente, é verdade que os nossos mandatos 
vão até o dia 31 de janeiro, mas a gente tem hoje como a última sessão, 
deste ano, desta sessão legislativa, e nesta última sessão, onde temos 
matérias importantes para serem votadas, dentre elas, o Orçamento, 
mas essa legislatura, no que diz respeito à rotina do trabalho 
legislativo, ela, na verdade, se encerra hoje, ainda que tenhamos 
o mês de janeiro na representatividade das funções que temos. E eu 
quero, de modo muito especial, agradecer a Deus, à minha família, ao 
meu povo que me trouxe a esta Casa por dois mandatos. Foram oito 
anos na Assembleia aprendendo, trabalhando, ampliando cada vez 
mais as forças, a atuação, e o mais importante, um mandato útil para 
o nosso povo. Eu tenho sempre em mente que ambição e conquistas 
sem contribuição não têm sentido algum, é uma frase célebre que eu 
levo sempre comigo. Ambição e conquista sem contribuição, de nada 
valem. E o mandato que represento aqui, na Assembleia Legislativa, 
nesses 08 anos, trouxe resultados para o nosso povo. De modo muito 
especial para minha Região Tocantina, para nossa Imperatriz, obras 
em todas as áreas. Se olhar, neste momento, pelo retrovisor, eu vejo 
marcas de um trabalho que nos dá orgulho e que também, sozinho, eu 
não teria conseguido. Tive o apoio da nossa população, tive o apoio dos 
nossos líderes que caminham conosco ao longo dessa jornada inteira, 
tive o apoio do governo Flávio Dino, agora do governo Brandão, e 
conseguimos concretizar muitos sonhos, de modo muito especial na 
educação. Orgulho-me de ter contribuído com a melhora das escolas 
da minha região, de ter contribuído com a criação e a consolidação 
de uma universidade, a Uemasul, Presidente, de ter trabalhado em 
todos os municípios da nossa região, de levar a água para onde não 
tinha, levar um campo de futebol, um estádio, uma arenazinha, levar 
uma praça, o asfalto, o bloqueteamento, levar obras em todas as áreas, 
uma ambulância na comunidade mais distante. Para alguém, pode ser 
simples, mas para aquela comunidade que tinha que vender um porco 
ou um bezerro para poder pagar um frete para ter acesso ao hospital... 
Muita gente, às vezes, não tem ideia do que isso representa, mas para 
quem vive aquela necessidade sabe que foi exatamente a solução de 
um dos maiores problemas daquela localidade. Reforçar a cidadania, 
a exemplo do Viva Cidadão em Amarante, e reforçar ações em todas 
as áreas, como na agricultura familiar, isso tudo é um orgulho muito 
grande, Presidente, ter chegado até aqui com o trabalho para mostrar. 
É verdade que as eleições de outubro trouxeram muitas variáveis. Uma 
delas no sentido, sobretudo, da polarização nacional. Imperatriz, que 
é o epicentro dessa polarização nacional, acaba traduzindo, às vezes, 
mensagens que a gente não compreende, mas respeita, porque eu só 
sempre grato à minha cidade quando várias vezes me fez o deputado 
mais votado, em 2014 e em 2018. Eu não posso jamais deixar de 
agradecer a minha cidade, a minha região e a todo o povo do Maranhão. 
Eu quero dizer da minha disposição, porque a nossa luta não para aqui. 
Quem veio bem debaixo, quem veio das dificuldades, quem veio de 
onde só a fé e os sonhos alcançam não tem o direito de parar, jamais. 
Essa foi e essa é a nossa luta. Ser líder não quer dizer estar no mandato. 
Ser líder é ter a disposição de servir. E, assim, é a trajetória que temos 
até aqui de um filho de uma costureira, de um filho de um músico, de um 
taxista, de quem vendeu pastel, geladinha, coxinha, engraxou sapato. 
Chegar até a esta Casa e, neste momento, sair de cabeça erguida é uma 
honra muito grande. E, sobretudo, a disposição, a credibilidade e a fé 
em Deus para continuar a jornada da vida pública. Eu agradeço a cada 
amigo pelo convívio, pela experiência, pela dedicação. Eu reconheço 
o esforço de cada um de vocês e cada uma de vocês. Eu agradeço a 
amigos nesses anos que nos apoiaram no Governo, que nos deram força 
para continuar. Agradeço também ao meu partido, o PSB, e agradeço 
ao PCdoB, que sempre me apoiou nesses anos da vida pública também, 
partido do qual fiz parte. Presidente Othtelino, de modo muito especial, 
agradecer a V. Excelência, porque quando eu cheguei aqui, de repente 
um deputado novato, e o nobre amigo sempre me deu força para que eu 
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ocupasse posições importantes no processo legislativo. Isso foi muito 
bom, porque me deu uma experiência gigante. Digo a todo o povo do 
Maranhão, de modo muito especial ao povo de Imperatriz e da minha 
região tocantina, que a nossa luta continua. Que Deus nos abençoe, 
que Deus nos inspire sempre, que Deus sempre nos dê a motivação 
para servir, porque o nosso povo merece o melhor de nós. Desejo um 
feliz Natal, um feliz ano novo a todos, que Deus possa nos abençoar 
e nos levar a grandes conquistas para o nosso povo. Muito obrigado, 
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor 
Presidente, também eu gostaria de fazer uma Questão de Ordem aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto..

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) - Deputada Mical, não pode, mas tem momentos nesta Casa 
e pela importância que tem, a gente tem que abrir as exceções. E o 
Deputado Marco Aurélio como as outras colegas merecem a exceção 
desta Casa. Principalmente, Deputado Marco Aurélio, como V. Exa. 
disse, V.Exa. chegou aqui de uma maneira muito simples, dentro de 
uma humildade e V. Exa. chega, nesse dia de hoje, do mesmo jeito, mas 
esse seu jeito conseguiu cativar todos nesta Casa. V. Exa. passou a ser, 
como disse, um líder nato da Assembleia Legislativa. Independente das 
posições políticas, das posições partidárias V. Exa. é uma das figuras 
nesta Casa que eu poderia dizer que chegou próximo da unanimidade. 
Disse que não chegou unanimidade porque dizem que toda unanimidade 
é burra, mas V. Exa. é uma figura que tem o respeito de todos os seus 
colegas aqui. Muitos desses colegas se tornaram seus amigos. Eu 
digo que V.Exa. conseguiu aqui nesses, oito anos, cativar a todos, eu 
comento inclusive uma questão nossa quando V.Exa. foi candidato a 
prefeito, que a minha maior torcida não era pelo candidato do meu 
partido, eu dizia pra V.Exa. que o meu candidato, naquele momento, 
em Imperatriz era V.Exa., por tudo aquilo que V.Exa. representava 
na Assembleia Legislativa, por tudo aquilo que V.Exa. construiu de 
amizade, de cordialidade, de construir sempre aqui a busca de um 
entendimento, que essa Casa tanto, às vezes precisa, e V.Exa. foi uma 
ferramenta importante no trabalho da Assembleia Legislativa em prol 
do povo do Maranhão. V.Exa. teve um mandato assim: inquestionável, 
exemplar, por tudo aquilo que V.Exa. representou, inclusive para a sua 
região, para a sua cidade de Imperatriz. E tenho certeza que V.Exa. que 
tem uma experiência de professor, de deputado, mas V.Exa. sai desta 
Casa hoje muito maior do que V.Exa. entrou. E tenha a certeza que 
o seu nome aqui será guardado, será sempre defendido, porque foi 
um deputado que conseguiu construir coisas boas para o estado do 
Maranhão, coisas boas para Assembleia Legislativa. E como eu disse, 
fará falta, uma falta muito grande na busca sempre do entendimento 
desta Casa. Mas, que Deus possa lhe proteger, que a gente possa se 
reencontrar em outros momentos, como eu disse, a eleição ela passa, 
mas ela volta. Mas eu tenho certeza que V.Exa. continuará o seu legado 
político porque V.Exa. é um cara que é do bem, V.Exa. é um cara que 
transborda amor, transborda carinho e, acima de tudo, consideração 
com todos seus pares. Que Deus lhe proteja. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pela ordem, 
Senhor Presidente, deputado Glalbert. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores deputados, nós vamos conceder a Questão de Ordem, embora 
sabendo que não é o caso, só para que sejamos breves porque tem 
outros oradores inscritos e todos nós, evidentemente, queremos saudar 
a deputada Socorro, o deputado Marco Aurélio, então, pra que a gente 
possa dar oportunidade para os outros oradores que estão inscritos. 
Quem foi que pediu a Questão de Ordem, primeiro? Deputado Glalbert. 

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor 
Presidente, rapidamente aqui, eu vou fazer um apanhado já falando 
de todos os nossos amigos que não renovaram o mandato, mas, de 
forma muito especial, o deputado Professor Marco Aurélio, além de 
grande deputado, Marco, eu tive o prazer de conviver com um grande 

ser humano. Nas horas de agonia, de entraves, de grandes discussões 
aqui com governo, Vossa Excelência sempre foi muito resiliente, 
muito calmo, e isso passava pra gente muita segurança, como Líder do 
Bloco, como Presidente da CCJ finaliza este mandato como Presidente 
da Comissão de Orçamento, e eu tive o grande prazer, a satisfação de 
conviver, por vez ser liderado por V.Exa. dentro dessa Casa. Eu tenho 
muito orgulho de V.Exa. como político, infelizmente, Imperatriz não 
deu a oportunidade que a gente esperava de V.Exa. ser prefeito, mas a 
vida segue, a política não termina aqui e saiba onde quer que esteja, que 
V.Exa. tem um amigo aqui dentro e pode ter certeza que, nos próximos 
anos, quando eu em Imperatriz for irei cobrar uma panelada na casa da 
sua sogra, que V.Exa. tanto fala. Quero aproveitar também, e aqui tem 
alguns amigos que estão na Sessão, eu vou citá-los apenas aos que estão 
aqui, deputado Zé Inácio, deputado Wendell, Deputado Vinícius, grande 
parceiro que esteve junto em todas as discussões; Deputada Socorro, 
uma pessoa por quem eu tenho imenso carinho, que tem uma amizade 
com a minha família desde muitos anos; Deputado Paulo Neto, que 
encerra um ciclo da sua vida muito importante aqui na Casa; Deputado 
Pastor Cavalcante, que pleiteou uma eleição para deputado federal, não 
teve êxito, mas foi uma pessoa que nos trouxe muita riqueza de espírito 
aqui dentro da Casa; Deputado Pará Figueiredo, grande amigo muito 
antes do plenário, continuará assim, com certeza, após a finalização 
deste mandato; Deputado Márcio Honaiser, que vai para Brasília; 
Deputado Hélio Soares, que também foi deputado com meu pai aqui, 
um grande amigo que tivemos com ainda mais proximidade depois 
que entrei aqui na Casa; Deputado Fábio Macedo; Deputado Fábio 
Braga, grande parceiro, grande amigo também aqui na Casa durante 
esses anos; Deputado Edson Araújo, defensor da pesca e também com 
grande atuação lá na Baixada, junto com a gente. De forma muito 
especial e muito carinhosa, a esse grande ser humano, talvez um 
dos mais centrados que nós temos aqui na Casa, Deputado Edivaldo 
Holanda, muito obrigado pela sua experiência nesses últimos anos que 
tanto nos ajudou, que tanto nos deu conforto, nesse último mandato. 
Deputado Duarte, Deputada Thaiza, do meu partido, Deputada Helena, 
Deputada Cleide Coutinho, que termina um legado gigantesco, aqui na 
Casa, e já passa por uma nova missão da Deputada Cláudia, que assume 
o mandato junto com a gente em fevereiro; Deputado Leonardo Sá, 
grande médico também lá da Baixada, amigo; Detinha, que estará lá em 
Brasília a partir do ano que vem; Deputado Ciro Neto, do meu partido, 
por quem tenho um grande apreço; Deputado César Pires, grande 
conselheiro, grande amigo, o Maranhão e esta Casa perdem muito com 
a não reeleição do Deputado César; deputado Carlinhos, grande amigo, 
pessoa por quem tenho imensa gratidão, por tudo que a gente conviveu 
aqui e que hoje me dá oportunidade de ter um grande amigo aqui dentro 
da Casa, que é seu filho, Florêncio Neto, deputado estadual eleito. Então, 
Carlinhos, muito obrigado por tudo. Parabéns. V. Exª ainda continua 
aqui dentro dos nossos corações, esta Casa sempre será sua. Deputada 
Betel, Deputado Adriano, Deputado Adelmo Soares. Gente, Presidente, 
peço desculpas pelo excesso, mas eu precisava registrar esses nomes e 
agradecer a convivência de todos. Deputado Marco, Deus lhe abençoe, 
vida que segue, conte com seu amigo aqui para o que der e vier. Muito 
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Presidente 
Othelino, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Presidente, 
primeiramente, eu quero agradecer e, de antemão, parabenizar Vossa 
Excelência. Nós sabemos que, no Pequeno Expediente, não cabem 
apartes, mas o momento é propício, o momento é único. Vamos hoje 
caminhando aí ao final do ano, ao final dessa legislatura e, diante do 
pronunciamento do Deputado Professor Marco Aurélio, porque também 
nós não tivemos êxito, deputado, mas quero aqui lhe parabenizar pelo 
seu trabalho. As palavras proferidas tanto pelo Deputado Roberto 
Costas como pelo Deputado Glaubert Cutrim são realmente palavras 
reais, verdadeiras, porque Vossa Excelência representou a Região 
Tocantina levando grandes avanços, como a Uemasul, que a gente 
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naquele momento a gente divergia, porque a UEMA é no estado todo, 
mas V. Ex.ª conseguiu levar a Uemasul, um grande avanço para a 
região tocantina. Outros avanços que V. Ex.ª levou na área da saúde, de 
infraestrutura. A região tocantina realmente vai sentir um vazio muito 
grande mediante a sua luta, o seu trabalho nessa legislatura na Casa do 
povo. E dizer que a vida segue. Nós temos agora é que realmente nos 
fortalecer quanto pessoa, quanto trabalhador, quanto ser humano, nos 
refazer politicamente, porque realmente a política desta última eleição 
foi uma política atípica, foi diferente e nós temos que nos adaptar ao 
meio. Houve divergências políticas no campo nacional, onde às vezes 
até vejo, no caso de V. Ex.ª, que V. Ex.ª foi levado ali numa eleição que 
houve uma onda tanto da direita como da esquerda e na sua região ele 
tinha uma aceitação maior por um lado e talvez isso também deve ter o 
prejudicado um pouco. Mas dizer, Deputado, que a sua política, a forma 
que V. Ex.ª faz política no Maranhão e na região tocantina é exemplo a 
ser seguida pelos novos parlamentares que aqui vão entrar no próximo 
ano, porque é esse trabalho humano, é esse trabalho de dedicação que o 
povo realmente necessita e precisa para que a gente possa ter avanços, 
progresso no nosso estado e, no caso de V. Excelência, o progresso 
na região tocantina. Então parabéns, Marco Aurélio. Cabeça erguida 
e sinta-se orgulhoso pelo seu trabalho aqui à frente da Assembleia 
Legislativa durante esses seus dois mandatos. E dias melhores nós 
temos certeza que vão vir para o povo do Estado do Maranhão e para 
nós como político, que nós sabemos que nós não iremos desistir dessa 
luta para trazer melhor qualidade de vida ao povo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Muito obrigado, Deputado Vinícius Louro. Minha solidariedade a V. 
Ex.ª também e a gente se vê nas vaquejadas por aí.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Presidente. 
Deputado Roberto, já bagunçou tudo mesmo, deixa só eu, mas de forma 
bem objetiva muito mais do que os outros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Certo, Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão 
de Ordem) - Deputado Marco, vou deixar V. Ex.ª por último, mas só 
cumprimentar, de forma rápida, os parlamentares que aqui estão de 
corpo presente: Deputado Vinícius, Deputado Edivaldo Holanda, 
Deputado Zé Inácio, Deputada Betel, Deputada Socorro, Deputado 
Pará. Meus agradecimentos pelo tempo em que permanecemos 
juntos nesta Casa. A ausência de V. Exas. será notadamente vista pela 
população do Maranhão. Cumprimentar de forma muito especial 
também meu dileto companheiro, amigo Deputado Carlinhos Florêncio. 
Eu tenho privilégio de poder ter entrado neste parlamento junto com 
V. Excelência. E tenho certeza que V. Ex.ª e o seu povo estará muito 
bem representado com Florêncio Neto nesta Casa. Espero muito que 
o distanciamento que o parlamento vai nos dar daqui em diante não 
permita que haja um distanciamento da amizade que nós nutrimos já 
há muitos anos. Deputado Marco Aurélio, a emoção de V. Ex.ª pode 
ter certeza que contagiou este Plenário. Não vou ser redundante perto 
das palavras que os outros colegas já colocaram, mas V. Ex.ª sai como 
um parlamentar desta casa, mas um parlamentar que marcou a sua 
história e escreveu o seu nome nos anais da Assembleia Legislativa. 
V. Ex.ª ocupou, como mesmo disse, várias posições importantes nesta 
Casa, liderou nos momentos em que precisou liderar e, acima de tudo, 
V. Ex.ª foi companheiro nos momentos, inclusive difíceis em que lhe 
colocaram contra a parede, V. Ex.ª nunca esqueceu dos seus colegas 
parlamentares. V. Ex.ª sabe do que eu estou falando. V. Ex.ª sabe do que 
eu estou falando. E a minha gratidão ao meu amigo Marcão, e espero 
que a política ainda nos coloque nos mesmos caminhos, trilhando os 
mesmos caminhos, desejo muita sorte para V. Ex.ª nos caminhos que irá 
trilhar, daqui em diante. Deus lhe abençoe!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– Amém! Obrigado Neto. Presidente, muito obrigado, eu quero, por 
último, somente cumprimentar todos os servidores dessa Casa que 
foram fundamentais em toda a minha caminhada, nesses oito anos de 
Assembleia. Obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Marco Aurélio, receba o meu fraterno abraço, V. Ex.ª é um 
amigo querido, um grande parlamentar, fez e faz um grande trabalho 
pelo Maranhão e certamente vai contribuir muito com o Maranhão, 
com a Região Tocantina e com Imperatriz, independente da posição que 
esteja, com mandato ou sem mandato, V.Ex.ª é dos melhores quadros 
da política do Maranhão, por isso receba essa homenagem, além, claro, 
do afeto pessoal que V. Ex.ª sabe que tenho por você. Deputado Rafael, 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores 
colegas deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia e os 
telespectadores que nos acompanham de modo digital. Não poderia 
deixar de subir à tribuna no dia de hoje, Senhor Presidente, pois, hoje, 
constitucionalmente, é o último dia de sessão deliberativa desta Casa, 
e que coincide com aniversário da nossa querida cidade de Timon. A 
Deputada Socorro já subiu à tribuna, já fez seu pronunciamento, já falou 
dos avanços que conquistou aqui nesse mandato. E quero dizer que foi 
uma honra dividir esse plenário com a senhora, a sua experiência como 
prefeita da nossa cidade, como deputada estadual que já foi. Fiquei 
muito feliz dessa nossa convivência, e espero que essa convivência 
continue para que a gente possa fazer ainda mais pela nossa cidade, 
de forma mais unida, de forma mais coesa, discutindo os problemas da 
cidade que é para quem a gente, de fato, trabalha, que é a população do 
Maranhão. Tenho certeza que a senhora também voltará a esta Casa, 
a decisão do povo ela é soberana, nem sempre é como a gente espera, 
mas, tenho certeza que o deputado Marco Aurélio, falou uma coisa 
que é fundamental, “Liderança, não quer dizer cargo, mas, sim, o dom 
de servir.” Meu amigo, meu irmão Marco Aurélio, fiquei muito feliz 
durante esses 08 anos de conviver com V. Ex.ª aqui nesse plenário, e a 
todos os colegas que, ou partem, pra outra missão, ou não conseguiram 
renovar seus mandatos, fica também a alegria de conviver com todos 
vocês. Acho que a gente aprende a cada dia, a gente constrói as relações 
a cada dia, e também, obviamente, o processo de aprendizado contínuo 
faz com que a gente também cresça como político. Deputado Glalbert 
já nominou aqui todos, não vou nominar também para não me estender. 
E dizer que a convivência diária, além do fortalecimento das relações 
pessoais, fortalece também o aprendizado. Quero dizer que eu entrei 
aqui, em 2015, como suplente de deputado estadual, não consegui 
minha eleição, em 2014, por isso que eu sei o que é você passar por um 
processo eleitoral e não conseguir se eleger. Quis Deus que eu assumisse 
o mandato como titular e também agora conseguimos renovar nosso 
mandato, graças a Deus e ao povo do Maranhão, com muito trabalho 
e com a convivência com V. Ex.ªs, porque a gente vai aprendendo, vai 
se aperfeiçoando e vai fazendo assim o nosso melhor. Espero e vou 
dar também o meu melhor para a próxima legislatura aqui junto com 
todos os colegas que conseguiram renovar seus mandatos e com os 
novos parlamentares que assumirão no dia 1º de fevereiro. Finalizo 
minha fala, Senhor Presidente, dizendo que Timon está de parabéns, 
muitos avanços conseguimos realizar na nossa cidade em parceria com 
o governo do Estado. Sempre dissemos que iríamos colocar Timon no 
mapa do Maranhão. E eu acredito que, durante esses oito anos, a cada 
ação, a cada obra, a cada nova estrutura de governo que chega à cidade, 
nós nos sentimos mais maranhense, desde uma simples identidade 
que não tínhamos o direito de ter até o Restaurante Popular que terá 
a sua ceia de Natal informada pelo Governador Carlos Brandão, com 
peru, com arroz, a refeição completa como nosso povo merece nos 
restaurantes populares de todo o Estado do Maranhão. Então dizer 
que fico muito feliz. Parabenizo o nosso povo, parabenizo a todos 
que fazem a sociedade da nossa cidade. Infelizmente, nós temos que 
estar aqui, Deputada Socorro, não podemos estar lá por uma obrigação 
parlamentar, a gente tem que estar aqui trabalhando em São Luís e 
muitas vezes nós somos cobrados: ah, você está aqui pouco em Timon, 
mas nosso trabalho é aqui em São Luís, a gente não pode, talvez em uma 
sessão extraordinária possamos levar, mas o nosso trabalho é em São 
Luís. A nossa luta também, às vezes, nos afasta da nossa família, dos 
amigos, mas com certeza a população compreende porque, por meio do 
nosso trabalho aqui, as ações acontecem lá. Então é por isso que a gente 
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hoje não está lá, nem eu nem a Deputada Socorro, mas depois da sessão 
eu pego a estrada, acredito que a deputada pegue também, para a gente 
passar o Natal também com as nossas famílias na cidade de Timon. 
Senhor Presidente, agradeço muito todo esse período, vamos continuar 
trabalhando pelo bem do Maranhão. No próximo ano, estaremos juntos. 
Agradeço a forma como você tem conduzido com todos os colegas 
sempre com muita diplomacia com esta Casa. Então, que continue 
essa amizade que a gente vem construindo durante todo esse período. 
Alguns colegas que também vão continuar conosco. Muito obrigado. 
Que Deus nos abençoe e até breve. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
imprensa, funcionários todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio 
e pela TV Assembleia. Senhores, final do ano chegando, é claro e 
evidente que as pessoas estão mais sensíveis e fazendo um apanhado 
da sua vida. Eu acho que, quando me pergunto no final do ano qual é 
a reflexão que eu faço, é simples: construí amigos, ignorei e nem dei 
valor a inimizades, enfrentei o fracasso e a desilusão, venci obstáculos. 
Bato na porta do tempo e digo: eu quero continuar vivendo. Para mim 
é simples assim. As amizades certas, correta, elas são sempre seguidas 
de boas intenções. O amor nunca morre em boas amizades. Eu agradeci 
em todas as minhas eleições, ganhando ou perdendo, assumindo ou não. 
Uma vez uma certa pessoa me perguntou: “Fábio, acabou de perder e 
está agradecendo a Deus.” Eu digo: “Sim, eu agradeço até pelo que não 
dá certo, pois eu sei que Deus pode estar preparando algo melhor para 
mim.” Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. 
Sabe o que é melhor para todos. Cada dia deve estar planejado para cada 
um de nós. Basta estar em pé e com saúde. Me lembro aqui, perguntei 
agora há pouco ao Deputado Ricardo Rios, quando nós andávamos 
na recuperação do Deputado Humberto Coutinho, eu e Ricardo Rios, 
fazíamos caminhada de manhã com ele e uma vez Humberto me disse 
uma única coisa que queria na vida: queria ter saúde. Nada importava, 
nem poder, nem dinheiro. Faço minhas as palavras que dele eu ouvi, eu 
e Ricardo Rios, quando conversávamos com Humberto. Eu agradeço 
a Deus cada milagre que é estar vivendo e vivendo bem, cada minuto 
que eu tenho. Eu procuro imaginar algo de bom. Não me despeço de 
nada nem de ninguém. Os encontros sempre virão se eu estiver vivo 
ou se a pessoa também estiver. Minha percepção é que tudo pode 
acontecer, ou não acontecer. Eu repito, repito várias vezes: é preciso 
só estar em pé e com saúde. O restante é muito fácil se conquistar. 
Às vezes quando você inova, principalmente na política, você comete 
erros. É melhor admitir rapidamente, Deputado Vinícius Louro, como 
o Deputado repetiu ali. Admite rapidamente, se acostumar, continuar 
a melhorar e ver que essas inovações, principalmente no campo da 
política, podem ser refeitas. Aqui está a professora Socorro Waquim, 
que traduziu em palavras o mesmo que eu estou dizendo aqui. Se refaz, 
não é, Deputada Betel? Todo mundo comete erros. Alguns deles podem 
até valer milhões de reais. Todo mundo tem um dia ruim, uma hora 
ruim, um mês ruim, um ano ruim, ou um momento que fez algo errado, 
uma desilusão, um crime. Independente de tudo isso, independente 
de afetar outras pessoas, a vida continua e tem que ser vivida, porque 
tem que ser continuada, porque Deus quer e Deus fez assim. Para ser 
um verdadeiro inovador, e aqui pego as palavras também do Vinícius, 
você tem que estar disposto a aceitar os erros e corrigi-los também, 
senão você não é inovador, você é apenas um sofredor. Na vida é 
assim, apontar o dedo quando algo dá errado não vai mudar em nada 
as coisas. Apenas tem que se corrigir o que está errado e vai em frente. 
O mundo é para frente, não é para trás. Nenhum relógio marca para 
trás, marca para frente. O tempo é para frente. Quando você começa 
e negocia sua vida inteira por um único momento, uma única eleição, 
uma única profissão, um único trabalho, a sua vida não continua bem, 
sua família e seus amigos talvez não se sintam bem. Quando você tem 
inúmeros projetos familiares, político, empresarial, todos eles... Senhor 
Presidente, só pra terminar, a sua família, os seus amigos também 
continuam bem. É preciso assumir a responsabilidade da sua vida e da 

vida dos outros, é o que nós fazemos na política, nós vamos atrás de 
decisões que melhorem a vida dos outros e melhorem a vida de quem 
está ao nosso redor. O sucesso, me perguntaram essa semana: Eu digo, 
olha tem várias frases de efeito, mas o sucesso é uma combinação de 
fracassos, erros, confusão na vida, determinação e continuar fazendo o 
melhor, o sucesso é continuar fazendo o melhor. As pessoas têm uma 
ilusão de que o sucesso muitas vezes é algo que venha pura e simples, 
não, é fazer o melhor. É como disse o deputado Marco Aurélio: é 
continuar. A vida tem um sabor mais doce quando você provou do 
fracasso, provocou, viu e sentiu o fracasso. Uma desilusão amorosa 
pode você ter um sabor de vitória quando tem um amor maior. Ganhar 
uma coisa não é a coisa mais importante na vida, ganhar não é sempre 
o mais importante, o que é mais importante é você ganhar bem, ganhar 
o que acha justo, correto. Você não consegue derrotar quem não desiste 
e persiste, é difícil derrotar de quem nunca consegue desistir. Então, 
eu dou um conselho: Não desista nunca de nada. Cada escolha tem 
um resultado: eu falhei; descobri um caminho errado; fiz algo errado; 
esperei o melhor; me preparei para o pior, mas capitalizei uma única 
coisa da minha vida, viver, viver e não ter vergonha de ser feliz, uma 
pessoa com sucesso, é aquela que constrói tudo em torno da sua vida, 
com as pedras que jogaram em cima dela, então, muitas das pedras que 
jogaram em torno de muito dos nossos, e não foram eleitos, nós vamos 
construir algo de novo, não é não, deputado Hélio Soares? Não adianta 
ficar esperando que se faça, aquilo que nós temos que fazer, viver sem 
problema, viver sem fracasso, desilusão, é impossível na vida, o que 
é possível, é transformar o sofrimento em vitória, o que é possível, é 
transformar fracasso em sucesso, e quando as pessoas perguntam, eu 
digo sempre, não deixem frustrações dominar você, domine-as, façam 
com que elas sejam algo que você possa almejar de novo, faça dos 
erros, oportunidades..

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o microfone, para o deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Não deixe, vou 
repetir, as frustrações dominarem você, domine-as, faça dos seus erros, 
oportunidades de crescimento, eu já fiz isso várias, inúmeras vezes, me 
perguntaram: fracassou, Fábio? Sim, procurei ver onde era o fracasso, 
corrigi, e fazer desse fracasso uma oportunidade para crescer na vida, 
a vida erra, quem não sabe lidar com seus fracassos, quem sabe lidar 
com a sua vida, somos cada um de nós, o fracasso do outro, o fracasso 
da Doutora Helena, não é meu, é compartilhado por todos, eu sei que 
muita dessas frases estão sendo ditas, não porque está terminando o 
ano, é porque eu entendo que a população do Maranhão espera muito 
mais do que um mandato de um deputado, espera muito mais de um 
deputado, de um governador, de um mandado de um governador, de 
um presidente, espera que os dias sejam melhores para ela. Portanto, 
eu não vou me alongar, Senhor Presidente, e vou terminar com uma 
frase bem curta de Fernando Pessoa, um trecho adaptado do poema 
Mar Português. Eu fiz uma homenagem outro dia a um descendente de 
português, como estudei um pouco a cultura portuguesa, tem uma frase 
curta de liame quase irrefutável: “Tudo vale a pena quando a alma não 
é pequena”. Essa é a frase que vale para a vida inteira. Senhores, meu 
muito obrigado. Senhor Presidente Othelino, meu muito obrigado pela 
acolhida nesta Casa.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Senhores Deputados, vamos iniciar a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 
484, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças. Em discussão. 
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 485/2022, de autoria 
também da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 416/2022, de 
autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei n° 418/2022, de autoria do Deputado Roberto 
Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
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permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimentos 
à deliberação do Plenário. Requerimento n° 495/2022, de autoria do 
Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 
506/2022, de autoria do Deputado Wendell Lages (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento n° 507/2022, de autoria do Deputado Hélio 
Soares (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 511/2022, de 
autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja discutido e 
votado em regime de urgência uma Sessão Extraordinária os Projetos 
de Lei número 486 e 487, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento nº 513, de autoria da Deputada Mical 
Damasceno, solicitando que seja discutido e votado em regime de 
urgência em uma sessão extraordinária, logo após a presente sessão, 
o Projeto de Lei nº 404 de sua autoria. Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores 
Deputados, nós vamos encerrar a Ordem do Dia, mas precisaremos 
fazer, em seguida, uma Sessão Extraordinária para que possamos 
apreciar quatro projetos de lei objetos de requerimentos de urgência 
aprovados. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Inscrito o Deputado Dr. Yglésio. Ele tem 30 minutos com apartes.
O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor 

Presidente, não tinha como a gente finalizar essa Sessão e reabrir outra 
e jogar essa Ordem do Dia para a outra sessão? Para a gente poder votar 
logo o Grande Expediente, na verdade?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Glalbert, é que o Projeto de Lei relativo ao Orçamento, por 
exemplo, ainda está sendo ajustado, então precisamos aí transcorrer a 
sessão normal para que, em seguida, nós possamos votar.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Está ótimo.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 

orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Nesse primeiro mandato, 
hoje sendo o último pronunciamento, o sentimento claro que a gente 
tem é de dever cumprido. Dever cumprido na medida em que nós, nessa 
caminhada, aprovamos muitas coisas que foram importantes e 
impactaram diretamente a vida das pessoas. Acabou a eleição, os 
mandatos reconquistados, alguns colegas aqui, infelizmente, não, 
outros foram para outros voos. Aos que não conseguiram renovar a 
gente deseja o melhor da vida para todos eles. Fica aqui o nosso carinho. 
E aos que foram para outros voos, nós desejamos êxito na jornada, que 
façam bons mandatos em outras esferas de debate político. Ontem, nós 
conseguimos, aqui na Assembleia, aprovar a Lei que limita em 10% a 
taxa de conveniência na venda antecipada de passagens. Esse projeto 
foi proposto no dia 6 de dezembro, e, felizmente, a MOB, nesse período, 
ela apresentou seguindo a nossa sugestão, uma portaria já baixando 
para os 10%, de toda forma, fica aqui um projeto de lei, não apenas para 
o ferryboat, mas para o transporte rodoviário intermunicipal também. 
Então, o mandato, ele serve para isso, para transformar a vida das 
pessoas. Muitas pessoas, às vezes, acham que a Assembleia Legislativa 
não está trabalhando, e está trabalhando sim. Reduzir aí R$ 30, R$ 40, 
R$ 50, numa passagem de ferryboat, é relevante na vida de quem se 
desloca para fazer uma audiência, para fazer um plantão, tudo isso aí, 
faz diferença na vida das pessoas. Cancelar um concurso público, levar 
uma um cancelamento de um concurso público, que estava com 
fortíssimos indícios de fraude, e infiltração por quadrilha, é 
extremamente importante porque restitui a dignidade das pessoas. 
Suspender os prazos dos concursos públicos, durante a pandemia, 
dando oportunidade a quem não foi nomeado, a quem gastou suas 
economias estudando, pagando cursinho, a quem largou tudo, muitas 
vezes até o local onde morava pra vir fazer curso de formação, e esse 
ano ter sido nomeado, graças a essa lei, também transforma a vida das 
pessoas. Descontos, no período das mensalidades para as pessoas com 

autismo, TDAH, Síndrome de Down. Ajudamos na redução das 
mensalidades no momento em que os pais e mães tiveram muitas 
dificuldades, para cumprir com seus compromissos financeiros. 
Enfrentamos resistência. Reconhecer o portador de fibromialgia que 
tem uma doença dura, pesada, silenciosa e que muitas vezes é mal 
interpretada pelas pessoas que não têm um entendimento. Que acha que 
é uma pessoa depressiva, fraca, reclamona, que sente na pele todo dia, 
reconhecer essas pessoas como pessoas com deficiência transforma a 
vida dessas pessoas também. Garantir a liberdade quem estava sem 
liberdade ir vir na sua própria casa, no seu comércio, no seu bar, no 
Olho D’Água, por uma ação autoritária de membro do Ministério 
Público, enfrentar isso é função do Parlamento. Faz diferença na vida 
dessas pessoas. Apresentar mais de 7000 proposições, 190 projetos de 
lei, 37 leis aprovadas, dezenas de resoluções legislativas, a maior 
quantidade de PEC da história, depois da Constituinte é um mandato 
que busca representar a sociedade. Desmontar a quadrilha do criminoso 
magistrado de Caxias que foi levado à aposentadoria compulsória, 
acabar com reinado de crime bandoleiro que lá existia com a coragem 
aqui de subir à tribuna, faz diferença na vida da aposentada que tinha 
que pagar a propina para o magistrado. Para quem sonhava em fazer 
Medicina e tinha que desembolsar R$ 150000,00 em busca de uma 
vaga. Defender todo dia, os profissionais de saúde que lutam com toda 
força, com toda coragem, enfrentar um SUS que não remunera, que não 
devolve o trabalho que eles entregam, todo tempo muitas vezes sendo 
taxado aí de subversivo ou de não base do governo anterior. Por 4 anos, 
nós fizemos a defesa aqui também e agora a gente espera que o governo, 
mesmo a gente sabendo a bomba no orçamento que o Flávio Dino 
deixou para o Brandão, encontre o caminho para regularizar o salário 
dos profissionais, porque eu sei que tem boa vontade do governador. 
Então, quatro anos de trabalho e muita coragem que foi o que a gente 
utilizou inclusive como lema da nossa campanha, porque não é fácil 
subir aqui todo dia e, muitas vezes, enfrentar os establishment, a velha 
política, os grandes caciques que se acham donos do Estado, os 
intocáveis, alguns que se acham intocáveis no Judiciário, alguns que se 
achavam delegados e xerifes no Ministério Público. Nessa caminhada 
de quatro anos, eu recebi retaliações, notas de repúdio. Nunca me 
acovardei, porque a gente aprende que coragem é dentro da casa da 
gente. Aprendi com minha mãe. Ontem, ela me ligou preocupada 
porque eu estava fazendo uma crítica à nomeação dos diretores da 
Polícia Federal, do novo Ministro da Justiça. Ela liga chorando para eu 
não fazer isso com medo de me matarem. Veja só, Deputado Hélio, o 
que colocam na cabeça dos idosos, o que é que os establishment 
colocam: que nós somos capazes de ser mortos por falar, por fazer uma 
crítica a uma pessoa que é de carne e osso como eu, o senhor, como o 
Deputado Arnaldo, Ariston, Glalbert, Carlinhos Florêncio. Imagina o 
que seria a infertilidade da vida de um mandato que um parlamentar 
teria se ele subisse aqui na tribuna e tivesse podadas as suas palavras. 
Fico pensando quão estéril seria a minha vida se eu não pudesse subir 
aqui e falar, ir a uma reunião com o governador e levar meu papelzinho 
para fazer conta, para mostrar o que pode ser aumentado de ICMS e o 
que pode ser aumentado da Vale, o que pode ser e deve ser retirado de 
ICMS para ajudar a população. Muitas vezes, as pessoas simplesmente 
pegam rapidamente e dizem assim: é um doido! Olha, se teve uma coisa 
que eu fiquei tranquilo nesses quatro anos, foi de conviver com essa 
frase de escutar isso porque, de fato, quem pensa fora da caixa, quem 
não se curva ao que as pessoas querem de apenas bater continência aos 
grandes senhores da política, de fato é muito mais fácil dizer que é 
doido a dizer que ele tenha razão. A razão é sempre reconhecida. Quem 
caminha com a verdade não tem jeito de perder numa discussão, porque 
a mentira é muito frágil, a mentira é uma gigante de pés de barro, e não 
tem nada como a água da verdade que vai chegando ali devagarzinho, 
começa como uma marola e vai virando uma onda para derrubar o 
gigante de pé-de-barro. Aqueles que são cínicos e vão para as redes 
sociais, para a TV dizer coisas que não são verdades, mas iludir porque 
se aproveitam de um povo pobre, de um povo que não teve acesso à 
educação, de um povo que não tem leitura para lutar contra a prisão que 
é a ausência de conhecimento. Então, essa voz vem aqui e tentaram 
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calar na eleição, perseguido desde o início, dentro do próprio partido, 
humilhado pela direção do partido dizendo que ia fazer favor e me dar 
legenda como se um bom deputado eu não fosse, como se eu fosse 
assim um excremento da política. Quem me critica? Alguém que nunca 
se elegeu vereador, que o highlight da sua carreira política foi organizar 
para bater continência para o ditador assassino, homofóbico, tirano 
Fidel Castro, receber com louros criminosos dentro do nosso país. 
Então talvez para essas pessoas eu seja um louco. É mais fácil a dizer 
que eu sou um corajoso, porque eu enfrento. E aqui no Maranhão 
enquanto a minha bandeira do mandato estiver fincada, os avisos 
luminosos contra a sua ocupação extraterrestre, porque isso aí não é o 
normal. O Maranhão é uma terra de liberdade. O Maranhão é uma terra 
de grandes escritores, de pessoas que foram mundialmente conhecidas 
pela palavra. “A vida é combate.” O maranhense aprende muito cedo 
aqui no meio dessa pobreza a lutar sempre. E eu sou filho de combate. 
Eu sou filho de uma mãe que me criou sozinha, que até hoje tem medo, 
porque nasceu no interior, cresceu no interior onde as coisas eram 
resolvidas na bala, que muito cedo teve que assumir o papel, a função 
de pai também e que sempre enfrentou, nunca se calou. A minha tia, que 
faleceu, a mesma coisa. Sempre se levantaram contra as mentiras dessas 
pessoas, desses tiranetes que hoje se levantam em Brasília e começaram 
a conhecer a cor da chita, porque lá em cima não tem passa pano para 
coisa errada. Quando entra lá no radar, o couro começa a comer, e vai 
comer cada vez mais. Porque é muito fácil aqui no Maranhão discursar 
para a plateia, como Rolando Lero, dizendo que quer, fazendo cosmética 
nos vocábulos, destrinchando vernáculo com ideias vazias e 
infelizmente, nessa formatação de Assembleia na próxima legislatura, 
na qual eu venci graças à equipe que me acompanha, as pessoas que 
acreditam na minha família, nós vamos ser um pouco esvaziados dessas 
vozes. Fico triste do Deputado César Pires não continuar. Queria que 
ele estivesse presente aqui conosco hoje para lhe dar um abraço. Mas 
fica, Deputado César, um forte abraço ao senhor que, por quatro anos aí, 
segurou de maneira altiva, bico seco, perseguido em suas coisas, seus 
Requerimentos aqui muitas vezes vetados dentro da Assembleia, mas 
que de maneira muito altiva nos ensinou muito sobre o que é a dinâmica 
de um parlamento. Fica a minha gratidão. Mandar um abraço para o 
Marco Aurélio, que foi um cara sensacional. Duas, três reclamações que 
eu fiz para o Marco no curso da condução, da liderança, mas sempre foi 
um cara decente. Nunca apunhalou pelas costas, tem, assim, o meu 
respeito. E foi uma das pessoas que eu mais me entristeci, V.Exa. e o 
César não terem sido reeleitos. Foi tristeza para mim aqui nesta Casa, 
porque você é um cara que faz diferença. Infelizmente, na sua cidade, já 
tem um sentimento anticomunista grande. E isso aí lhe prejudicou. Você 
pegou uma culpa que não era sua, mas eu tenho certeza que você vai se 
levantar como uma ave mesmo que renasce, como o mito da Fênix. Eu 
tenho certeza que V. Exa. vai voltar em grande estilo, no estilo que 
merece para esta Casa, para essa Assembleia, ou para voos maiores, 
porque V. Exa. é uma pessoa boa, é um amigo e meu muito obrigado a 
V. Excelência. Mandar um abraço ao Ciro Neto, que não veio hoje aqui 
também, que é um companheiro que não vai renovar o mandato, mas 
que é um cara muito cheio da palavra dele, de fato, uma pessoa especial, 
amigo Ciro, aí também, um forte abraço, e ao nosso senador aqui, 
Carlinhos Florêncio, vai passar de maneira brilhante, aí o bastão para o 
seu filho, vai ser com certeza muito bem recepcionado entre nós, fica 
esse abraço, assim como as amigas Socorro Waquim, Doutora Helena, 
todas essas pessoas maravilhosas, que sempre nos acolheram muito 
bem aqui no Parlamento, então, quatro anos passaram muito rápido, foi 
um mandato em que nós ficamos praticamente dois anos com a nossa 
vida alterada, por conta desse terror, que foi essa pandemia, então, a 
gente poderia ter feito muito mais, nós poderíamos ter legislado muito 
mais, nós poderíamos ter ouvido as pessoas muito mais, e eu tenho 
certeza, obrigado, meu Deus, pela correção de rota que o senhor nos 
oportuniza agora com essa continuidade de mandato, para fazer mais, 
com muita força, com muita garra, porque o nosso Maranhão precisa, a 
nossa cidade precisa, também São Luís, que é um projeto nosso para 
2024, colocar uma proposta séria para a cidade, não essa brincadeira aí 
que alguns concorrentes, ou pré-concorrentes começam a colocar, 

projeto de cidade, discutido com pessoas que entendem de gestão, 
dialogado com pessoas que fazem boa política, não poderia esquecer 
também aqui do deputado Paulo Neto, da minha amiga Betel, que foram 
pessoas importantes. Paulo Neto, quase vizinho de gabinete, um cara 
que sempre me orientou demais em toda essa caminhada, e, claro, o 
registro ao final, do nosso presidente Othelino, que nesses quatro anos, 
mostrou o que é ser um presidente de Poder, respeitando a autonomia do 
Parlamento, a pluralidade de ideias entre os colegas, garantindo espaço 
democrático pra que todos colocassem as suas posições, sem jamais ter 
retaliado quem quer que fosse aqui nessa Casa. Então, pra mim é uma 
honra ter tido o meu primeiro mandato com o Presidente Othelino à 
frente dessa Casa, o Senhor pode ter certeza disso, Presidente. E assim, 
diante de tudo aí que se avizinha, lhe desejo o êxito, nos seus próximos 
projetos fora aqui da esfera da Casa, dentro da Casa, eu acho que o 
Senhor tem muito a dar pela política, ainda, e tem muito a crescer. O 
Maranhão tem poucos quadros com a sua estatura política aqui. Então, 
a gente torce para que logre êxito e seja reconhecido da forma que 
merece ser nessa construção. A todos os colegas, a todos os funcionários 
da Casa, membros do Gabinete Militar, todos da imprensa que nos 
deram espaço perante a opinião pública, a imensa maioria das vezes 
com o reconhecimento que um bom mandato ele deve ter, as críticas 
que tivemos, aprendemos com elas, com as que foram pertinentes; as 
que não foram pertinentes a gente absorve, porque faz parte do processo 
e fica a gratidão, porque o menino na política que subiu aqui há quatro 
anos se tremendo de medo do primeiro discurso, com discurso anotado, 
com óculos grande, cheio de preocupação, substitui um deputado que 
hoje tem a tranquilidade de dizer que está disposto enfrentar qualquer 
situação para o que é melhor para o Estado do Maranhão, e muitas 
vezes, a gente sofre perseguições ou os dissabores do caminho, mas a 
gente já entende que faz parte do processo e que são escolhas. O que a 
gente projeta lá na frente onde chegar já tem certeza o que vai acontecer 
porque já coloca a visão no nosso caminho. Está nos olhos, a gente sabe 
onde vai chegar, e vamos para além da Assembleia, vai chegar o 
momento e a construção está sendo feita. Nossa gratidão a todos que 
nos assistem agora. Vamos aí continuar os trabalhos nesse fim de ano. 
Muito obrigado. Muito obrigado!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Tempos dos Partidos ou Blocos. PSD, Deputada Mical, V.Exa. tem seis 
minutos 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa 
Diretora, colegas deputados, imprensa, funcionários da Casa. Eu quero 
aqui subir, mais uma vez, a esta tribuna, e assim, louvando a Deus 
com um hino, já que nós estamos no último dia dessa legislatura, que 
diz assim: “Por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas 
promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. 
Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor”. Só esse refrão. 
Eu fico até com vergonha de cantar porque aqui nós temos um cantor, 
o Edivaldo Holanda, que tem um vozeirão. Eu já tive a oportunidade 
de vê-lo cantando. Deus o abençoe maravilhosamente. Então, eu 
quero aqui dizer, a Ana também, que sabe desse hino, Deus abençoe. 
Eu quero aqui dizer que essa legislatura foi para honra e glória do 
Senhor Jesus. Eu estou com meu coração tão alegre, muito feliz, porque 
Deus me deu direcionamento durante esses quatro anos. Quero aqui 
agradecer a esses nobres colegas, desde o Presidente Othelino e a 
todos os funcionários desta Casa. Aos meus colegas que aprovaram, 
Deputado Yglésio, Deputado Neto Evangelista, que muito contribuiu, 
foram 22 projetos aprovados nesta Casa. Vocês foram peças-chaves, 
foram usados por Deus para que hoje eu estivesse aqui agradecendo. 
Eu amo vocês. Eu espero que a nova legislatura que se inicia agora em 
fevereiro, os colegas deputados sejam tão parceiros, tão amigos como 
vocês foram na minha vida. Eu passei esses quatro anos e aprendi a 
conviver com todos vocês com suas diferenças. E o mais importante, 
Deputada Socorro Waquim, é que vocês me trataram e me respeitaram. 
Respeitaram a instituição que eu represento, o carinho, a forma como 
vocês me ajudaram para que esses projetos fossem aprovados. Deus 
irá recompensá-los. Deus está vendo. Então essa é a minha gratidão. 
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Neste momento eu subo aqui e eu quero citar para dizer que eu vou 
sentir saudade de V. Excelências. Meu querido Deputado Edivaldo 
Holanda, V. Exa. sabe o carinho que eu tenho por você. Sentirei a sua 
falta também do Professor Marco Aurélio, da nossa querida Socorra 
Waquim, da nossa querida irmã Betel, do Pará Figueiredo também, que 
sempre todas V. Exas. votaram conosco. O Paulo Neto, que está lá atrás. 
Paulo Neto, Deus te abençoe também. Sempre disse “onde é que é para 
assinar?” Todos de boa vontade assinando esse projeto. Vinícius Louro 
também foi uma das pessoas que sempre votou em nossos projetos e o 
nosso amigo Carlinho Florêncio, que também sempre me deu força e 
entusiasmo para a gente continuar aqui lutando. São essas as minhas 
palavras. Dizer, meus colegas deputados, a minha gratidão e dizer aqui 
obrigada por essa parceria e apoio que recebi durante essa legislatura ao 
longo desses quatro anos. Como eu acabei de falar, foram 22 projetos de 
leis aprovados, para a glória de Deus. E aprove a Deus nos reconduzir 
para mais um mandato nesta Casa Legislativa. Na última sessão 
deste ano, chego com o coração feliz e consciência tranquila, pois 
trabalhamos com retidão, com honestidade, lealdade e não negamos a 
nossa fé. Estamos felizes, vencemos mais uma batalha ontem. E quero 
agradecer a aprovação em dois turnos do PLO 558/2021 que proíbe 
a instalação dos banheiros multigêneros em nosso Estado. Agora está 
aí para ser sancionado pelo Governador, Deputado Rafael Leitoa. As 
famílias maranhenses estão contando com o nosso Governador para 
que esse projeto seja sancionado por ele. E para mim é uma vitória 
das famílias maranhenses. O projeto garante segurança das crianças, 
das mulheres, porque reduz o risco de violência sexual em relação aos 
banheiros convencionais, Deputado Hélio Soares, e preserva também 
o bem-estar dos usuários. Então o meu objetivo aqui sempre é para 
proteger a família e evitar que os nossos princípios sejam feridos. Eu 
conto com a coerência e a compreensão do Governador Carlos Brandão 
para sancionar esta lei. São essas minhas palavras, Senhor Presidente, 
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. 

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Ana do 
Gás, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Ana do Gás. Deputado Marco Aurélio? Deputada Ana do 
Gás, por 10 minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos todas, senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, internautas, imprensas, servidores dessa Casa, aos que nos 
assistem agora pela TV Assembleia, um bom dia muito especial a todos 
V. Ex.ªs. Venho aqui nessa tribuna, creio que é a última vez que vou 
subir neste ano de 2022. Concluindo um ano de muitos desafios, de 
muita fé, perseverança e agradecer, primeiramente, a Deus por mais 
este mandato e relatar e dividir com vocês aqui um pouco desses quatro 
anos. Nesses últimos quatro anos todos nós enfrentamos uma pandemia, 
lockdown, negacionismo. Vimos pessoas próximas, deputada Socorro, 
falecerem por conta do covid-19, pessoas que desconhecíamos, mas 
nós superamos. Não foi fácil, a gente ainda vive um momento delicado 
onde precisamos tomar ainda alguns cuidados, onde precisamos ficar 
atentos à vacinação continuar acreditando na ciência e fazendo com 
que as pessoas possam resgatar e acreditar na ciência mais uma vez. 
Foram muitos desafios, como havia dito, mas também muitas vitórias. 
Fui secretária de Estado da Mulher onde realizamos a entrega do 
Plano Estadual das Mulheres Maranhenses ao nosso Governador, 
então Governador Carlos Brandão, alcançamos marcas expressivas 
no combate ao câncer de mama e de útero com a Carreta da Mulher, 
essa carreta que percorreu o Maranhão inteiro, foram mais de 100.000 
atendimentos, eu quero agradecer aqui toda equipe da Secretaria 
de Estado da Mulher, a todos esses profissionais que se colocaram à 
disposição de estar à frente e em lugares onde realmente as nossas 
mulheres nunca foram assistidas com exame de mama, com exame de 
mamografia, com exame de preventivo do colo do útero, parabenizar 
toda essa equipe, parabenizar a atual Secretária Célia, parabenizar a 

Secretária Adjunta Antonieta Lago que esteve comigo, desde 2019, 
quando recebi o convite para mais esse desafio do nosso atual Senador 
Flávio Dino, próximo Ministro; batalhamos no fortalecimento da rede 
de enfrentamento à violência contra nós, mulheres, na qual acabei 
me afastando, deputado Paulo Neto, do Parlamento, por mais de dois 
anos, nessa missão aí de executar um trabalho voltado ao lado do nosso 
Governador Flávio Dino, do nosso então Governador Carlos Brandão 
voltado para as nós, mulheres maranhenses. Fui Presidente do Conselho 
Estadual das Mulheres onde eu tive a experiência de vivenciar, 
deputada Mical, a realidade das mulheres que estão em situação de 
vulnerabilidade, das nossas mulheres negras, das nossas mulheres 
indígenas, as nossas mulheres trans, das nossas mulheres que estão... 
das nossas meninas e mulheres. Quero aqui... inauguramos ao lado 
do Governador Flávio Dino, a Casa da Mulher Maranhense, deputado 
Marco Aurélio, em Imperatriz, que foi um pedido feito há muito tempo. 
Era algo muito esperado, porque a Região Tocantina concentrava e 
ainda concentra um alto índice de violência contra as mulheres. Foi um 
ganho, foi uma estrutura que veio para aliviar e combater a violência 
contra as mulheres no entorno de toda aquela região do sul do Maranhão 
e que tem funcionado. Quero parabenizar a atual diretora da Casa da 
Mulher Brasileira e todas as outras que passaram e que deram sua 
contribuição, assim como os órgãos que compõem a rede: Ministério 
Público, Tribunal de Justiça, Delegacia Especial da Mulher. Também 
todos os funcionários, criamos vários programas que se tornaram 
leis, como o então programa Te Empodera, Mulheres Guardiães, 
e programas que cuidem das nossas crianças, como o Minha Escola 
me Acolhe. Inclusive, quero parabenizar uma grande profissional que 
se somou a essa equipe e que está fazendo um grande trabalho, que 
deu continuidade a todo esse trabalho, a Natália, a Doutora Natália, 
uma grande psicóloga que estava de passagem comprada para Minas 
Gerais, para exercer as suas funções em outro Estado, mas que aceitou 
a proposta de contribuir com esse projeto que ela trouxe para somar 
cada vez mais, para que a gente pudesse ter um olhar voltado para a 
informação do combate à violência dentro do sistema educacional. 
Então, eu faço uma referência muito especial a você, Natália, que 
fortaleceu cada vez mais esse programa, entre tantas outras defesas que 
nós colocamos aqui para as nossas meninas e mulheres. O pouco tempo 
aqui não nos permitiu avançar mais. Nesse mandato que se encerra, 
conquistamos mais direitos para todas nós, mulheres, a exemplo da 
lei que aprovamos esse ano sancionada pelo nosso Governador Carlos 
Brandão, a Lei 11746/2022, que determina o registro e a divulgação 
bimestral dos índices de violência contra a mulher no nosso estado do 
Maranhão, mas também legislei em prol das mulheres indígenas, das 
mulheres negras e quilombolas, a exemplo da lei do Dia da Mulher 
Indígena, a Lei do Reconhecimento do Artesanato Indígena e a Lei 
da Feira Maranhão Preta, entre tantas outras que se somam. Também 
parabenizar uma grande mulher, uma mulher negra, uma excelente 
advogada, a nossa querida Ana Rosa, que é referência para nós, no Brasil 
inteiro, na luta contra o racismo e a favor dos direitos, principalmente 
das nossas mulheres negras e das nossas mulheres quilombolas. São 
mais de 21 leis, 28 projetos, 147 indicações, 181 matérias legislativas 
de minha autoria. Tudo isso vai além dos números, são conquistas de 
representatividade e de mais direito para aqueles que mais precisam e 
são invisibilizados no nosso País e no nosso Estado do Maranhão. E 
aqui eu me direciono a todos vocês que, no pouco tempo que estive 
durante esse meu segundo mandato nesta Casa Legislativa, pude contar 
com o apoio, com a colaboração, com o carinho, com o acolhimento 
que vai deixar muita, muita, muita saudade. Eu quero aqui agradecer 
todo carinho, toda experiência e parabenizar essas grandes deputadas, 
Deputada Betel, Deputada Socorro, Deputada Mical, Deputada Helena 
Duailibe, Deputada Andreia, Deputada Cleide Coutinho, Deputada 
Detinha, que segue aí fortalecendo o nosso Parlamento Federal como a 
deputada mais votada do Estado Maranhão, mas que também vai para 
além do número de votação, vai pelo seu trabalho, pela sua dedicação 
na condição de mulher, de mãe, de tudo, de dona de casa, de esposa 
e de parlamentar. E me refiro aqui com muito carinho aos colegas 
Deputados Marco Aurélio, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, esse 
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grande homem, Fábio Braga, que falou muito bem aqui que às vezes 
as derrotas nos fortalece e Deus nos prepara para alguma coisa melhor 
e maior. Ao Carlinhos Florêncio, esse professor, Fábio que nos ensina 
como está aqui e a gente recebe com muito carinho seu filho, esse 
grande jovem que também tem já uma história independente política 
em Bacabal. Ao doutor Leonardo, esse homem que defendeu a saúde 
aqui, principalmente, da região da Baixada. A esse meu amigo querido 
de vaquejada, Vinícius de Louro, que vai fazer muita, muita, muita 
falta, mas eu tenho certeza que Deus está preparando um lugar de honra 
para V. Exa. ali em Pedreiras, e eu acredito que a gente vai viver esse 
momento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu estou indo 
morar em Santo Antônio dos Lopes, lá no Pau-d’arco.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Eu estou sabendo. 
E dizer da felicidade de estar aqui dividindo esse momento com vocês. 
Feliz por nossa bancada, Deputada Socorro, ter aumentado em 2023. 
Eu tenho certeza que, nesse novo mandato, nós mulheres faremos 
muito mais pelas mulheres maranhenses. Parabenizar a Deputada 
Daniella, que fez um grande trabalho com a Frente Parlamentar, 
como Procuradora da Mulher, todas as companheiras, porque nós 
sentimos na pele o quanto foi difícil, o quanto foi desafiador esse 
processo político em meio a muita disputa, a muita concorrência, em 
meio ao orçamento secreto, em meio a nossas limitações, em meio a 
tudo, aos nossos princípios, aquilo que nos mantém aqui nessa Casa. 
Mas celebramos também esse aumento dessas companheiras que vão 
estar conosco nessa próxima legislatura. Hoje no Brasil nós contamos 
com 91 deputadas federais, três deputadas federais oriundas aqui do 
Estado do Maranhão: Deputada Roseana Sarney; Deputada Amanda 
Gentil, que aos seus 23 anos vai fazer um grande trabalho na Câmara; 
Deputada Detinha. E a partir do próximo ano teremos no Brasil cinco 
deputados indígenas, uma maranhense, que é a nossa querida Sônia 
Guajajara; duas deputadas trans, que isso também é um fortalecimento 
de pessoas que nos representam nesses espaços para que a gente possa 
estar aprovando leis que garantem a vida e a segurança dessas pessoas. 
Hoje nós mulheres representamos 28,5% das cadeiras no Parlamento, 
totalizando 12 deputadas estaduais eleitas. Gostaria de cumprimentar 
todas em nome da deputada Iracema Vale, que foi a mais votada do 
Estado do Maranhão, e da Deputada Detinha, que deixa esse espaço 
para nos representar em Brasília. Mas nós já fomos 10, nós já fomos 
oito e hoje eu vejo que as mulheres vêm se fortalecendo cada vez mais. 
Parabenizar o nosso Presidente Lula por esta vitória, parabenizar o 
nosso Governador Carlos Brandão por ter sido eleito em primeiro turno, 
o nosso Senador Flávio Dino, que será Ministro da Justiça, e nós vamos 
contar também com mais uma Senadora no Senado , que é a Ana Paula 
Lobato, ao lado da Senadora Elisiane Gama. No Maranhão, Deputada, 
já finalizando, colega, companheira e amiga, deputada Mical, nós 
tivemos muitos Davis enfrentando vários Golias, e assim que eu me 
refiro nesse processo, como aqui já vinha falado, e aí celebrar hoje 
essa conquista ao lado de todos que me receberam, quero agradecer 
com muito amor cada um de vocês, maranhenses, aos prefeitos que 
estiveram comigo, prefeito Benedito Coroba de Itapecuru, Helder 
Aragão de Anajatuba, São Zé dos Basílios, prefeito Farinha Paé, todos 
vocês que acreditaram nesse projeto e que dividem hoje essa celebração 
vitoriosa, o meu abraço muito especial, e a todas as lideranças políticas 
que direta ou indiretamente, deputado Yglésio, contribuíram por mais 
um mandato. Nós estaremos aqui, por mais uma vez, para trabalhar 
para o povo do Maranhão, parabenizar a condução do nosso presidente 
Othelino, durante esses quatro anos, aqui na Casa, eu passei aqui 
como presidente, nesse clima de harmonia, de respeito às opiniões e às 
decisões, e querendo o nosso melhor. Parabenizar todo seu trabalho, e, 
por fim, desejar a todos os maranhenses um Feliz Ano Novo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que libere o microfone para a deputada Ana. 

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Por fim, desejar 
que a todos os maranhenses um Feliz Ano Novo repleto de esperança, 
um 2023 mais abençoado, pacífico, de muito respeito, de igualdade, de 
sororidade, fraternidade para todos nós. Feliz Natal a todos vocês, a 

minha equipe maravilhosa que está me assistindo lá do gabinete, olha, 
vocês foram grandes guerreiros, estamos aí a todo gás, pessoas que 
resistiram aí altas propostas, mas aqui o amor fala mais alto. Quero 
aqui desejar o meu carinho muito especial, um Feliz Natal a todos os 
maranhenses, as nossas mulheres maranhenses, e um Ano Novo cheio 
de fé, de gratidão e que 2023 seja um ano muito abençoado pra todos 
nós. Obrigada. Viva o Maranhão!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Bloco Parlamentar Democrático, deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Só pra confirmar, 
qual o tempo do nosso Bloco, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
17 minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Então, cinco 
minutos para o deputado Neto Evangelista e o restante para mim, só 
que eu vou primeiro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Deputado Vinícius Louro, por 12 minutos, em seguida, o deputado 
Neto Evangelista, por cinco minutos. Deputado Wellington. Eu peço 
que libere o áudio para o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Estamos lhe ouvindo agora.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, eu havia me inscrito no Pequeno Expediente, já havia 
colocado no grupo dos deputados, mas não deu tempo hábil tendo em 
vista da grande quantidade de interferências, agradecimentos que foram 
muito interessantes e importantes no dia de hoje. Mas, infelizmente, eu 
não consegui usar o Pequeno Expediente. Já havia também solicitado 
ao Bráulio o Tempo do Bloco, como aqui não pude solicitar ao líder, 
meu amigo Vinícius Louro, mas se ainda houver oportunidade o Senhor 
me conceda, por gentileza, senão me inscrevo no Expediente Final, por 
dez minutos, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, V.Exa. pode falar pela Liderança, em seguida.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Mas, Senhor 
Presidente, só para equacionar essa situação. O Deputado Neto 
Evangelista fala por 5 minutos; eu, por 7; e sobra 5 minutos para o 
Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Então, o Deputado Vinícius Louro tem 7 minutos. Em seguida o 
Deputado Neto, por 5 minutos. E, finalmente, Deputado Wellington do 
Curso por 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, hoje, subo nesta tribuna pela última vez 
como deputado estadual dessa legislatura. Primeiramente, agradeço a 
Deus pela oportunidade de estar aqui nesses dois mandatos, trabalhando 
intensamente pelo Estado do Maranhão. Agradecer ao povo do 
Maranhão, tanto àqueles que me colocaram como vice-prefeito da 
cidade de Trizidela do Vale e, posteriormente, como deputado estadual 
pela primeira vez, em 2015, nesta Casa, quando renovaram o nosso 
mandato mais uma vez para representar a população na Casa do Povo, 
a Assembleia Legislativa. E também esses que também nos apoiaram 
nessa última eleição. Quero agradecer, do fundo do meu coração, a 
toda a população do Estado do Maranhão que acredita no trabalho do 
Deputado estadual Vinícius Louro, que votou no Deputado estadual 
Vinícius Louro. Também quero agradecer o grande apoio, o grande 
carinho, a grande atenção, nos momentos difíceis, que sempre esteve 
do meu lado, aconselhando, aprendendo bastante, que é o ex-prefeito 
e ex-Deputado Raimundo Louro, meu pai, que nos ensinou bastante 
para que a gente pudesse, dentro do nosso mandato no Legislativo, 
trabalhar de forma constante, perene, junto do povo, por meio do voto 
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do povo, conquistando benfeitorias ao povo do Estado do Maranhão, 
principalmente das cidades da região do Médio Mearim. Eu me 
emociono um pouco porque, quando eu subo a esta tribuna, da mesma 
forma como subi pela primeira vez, o menino desacreditado, da cidade 
de Pedreiras, um vice-prefeito da cidade de Trizidela do Vale que, 
poucas vezes, chegou a pegar um microfone para fazer discurso, nunca 
fiz um discurso lido. No entanto, sempre, graças a Deus, abençoado 
por Deus, nunca ou poucas vezes, Deputado Arnaldo Melo, cometi 
gafes dentro do plenário ou aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. 
Fico muito feliz pela oportunidade, porque nós tivemos esse avanço 
como pessoa, com esse aprendizado, porque aqui é a melhor escola, 
faculdade, universidade que existe aqui para a classe política do Estado 
do Maranhão. Nós convivemos com vários deputados, de vários 
segmentos, de um parlamento plural. É uma experiência até como ser 
humano, viver entre essas pluralidades. Quando eu venho, pela última 
vez nessa legislatura, falar aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, 
esse filme que passa na minha cabeça é justamente pensando nas pessoas 
para as quais nós trabalhamos nesses dois mandatos como deputado 
estadual e que receberam as benfeitorias, um progresso lá na nossa 
região, como o hospital macrorregional, os restaurantes populares que 
alimentam muitas pessoas hoje a R$1,00. Também os asfaltos que nós 
colocamos nas cidades todas da região, o que traz um progresso, uma 
qualidade de vida às pessoas, Deputado Hélio Soares, e outros serviços. 
Eu na região do Médio Mearim era o único deputado durante esses dois 
mandatos que entregava o peixe na Semana Santa e não era através do 
Governo do Estado do Maranhão. Era recurso que nós colocávamos 
mesmo do bolso, entregando ali 40 toneladas de peixe na semana santa, 
e todas V. Exas. aqui são testemunhas como povo da base. Então é um 
trabalho intenso que a gente teve, durante esses mandatos, durante o 
mandato do ex-deputado Raimundo Louro também e de estar ali com 
o assistencialismo. Na região do Médio Mearim, na história política, 
fui o único deputado, primeiro Raimundo Louro, depois Vinícius 
Loiro, que tinha um escritório político atendendo o povo, que é o do 
escritório político na Praça do Jardim aberto com gabinete para atender 
a população na cidade de Pedreiras. Enfim, com a não renovação do 
nosso mandato, eu não estou aqui para lamentar nem para criticar, mas 
acredito que Pedreiras e Trizidela do Vale e outras cidades perderam 
muito com a saída do Deputado Vinícius Louro, porque todas V. Exas. 
sabem que a minha defesa era minha terra, era a nossa região e também 
o estado do Maranhão. Mas o momento mesmo é de agradecimento. 
Agradecer aqui também ao Presidente da Assembleia Legislativa, 
o Deputado Othelino, grande homem, um grande presidente que 
sempre nos atendeu. Às vezes quando a gente tinha dificuldade junto 
ao Governo, ele tomava a frente e resolvia muitos problemas do povo 
através do Deputado Vinícius Louro, levando ali as problemáticas 
mais sérias, mais severas ao Governo do Estado do Maranhão. Quero 
aqui lhe agradecer, Othelino, por essa parceria, dizer que, como o 
próprio deputado Marco Aurélio colocou aqui, nós para continuarmos 
nosso trabalho não é necessário e obrigatoriamente ter um mantado 
de deputado estadual, porque o nosso trabalho nunca parou e nunca 
vai parar. Tem um exemplo dentro de casa, o ex-deputado Raimundo 
Louro, que eu acho que vai seguir, da mesma forma o Carlinhos 
Florêncio, que não é deputado, mas nunca parou de atender, mas nunca 
parou de ajudar, e isso nós iremos fazer. Novos desafios nós teremos. 
Eu estou num partido onde eu tenho que agradecer também o nosso 
deputado federal Josimar do Maranhãozinho, a sua esposa Detinha, 
que continua no cargo de deputado federal e agora a Detinha também 
reforçando esse casal de deputados. O primeiro casal de deputados 
federais eleitos no Brasil, onde o PL levou quatro deputados federais 
agora, crescendo a sigla no estado do Maranhão e vindo com uma força 
constante. E eu sempre me coloquei à disposição e V. Exas. sabem da 
parceria, do tratamento, do carinho que eu tenho pelo PL e justamente 
pelo Deputado Federal Josimar do Maranhãozinho. Tenho aqui o nosso 
amigo parceiro Hélio Soares, que é o nosso presidente desse partido. 
Temos conversado bastante. Então esses desafios não vão parar não vão 
se acabar. Isso mostra mais uma vez, Deputado Carlinhos Florêncio, 
mediante que nós perdemos o mandato, nós iremos fazer o quê? Nos 

fortalecer, nos refazer, nos adaptar ao meio, porque essa política foi 
estranha, foi diferente. Só para concluir, Senhor Presidente. Foi diferente 
e isso é um motivo de a gente voltar, pensar, analisar e agora, de fato 
concreto, começar a nos refazer para voltarmos ao campo aqui dentro 
da Assembleia Legislativa. Então eu quero aqui agradecer a todos os 
colegas deputados pela experiência que nós tivemos aqui uns com os 
outros. Deputados aqui que todos nas suas particularidades têm seus 
trabalhos, seus seguimentos. E dizer que mediante as divergências, as 
discussões de ideias, que aqui também se algo que o deputado Vinícius 
Louro não satisfez aos nobres colegas, me perdoem, como também eu 
peço desculpas ao Estado do Maranhão, ao povo da região do Médio 
Mearim porque todo ser humano é passível de erro, errar é humano, 
persistir no erro é burrice, e eu venho agora justamente agradecer a 
essa população, me despedir da Assembleia Legislativa, mas que 
essa, deputado Marco Aurélio, despedida ela é temporária e há de vir 
futuro para que a gente, que o futuro venha para que a gente retorne à 
Assembleia Legislativa com novas ideias, pensamentos e trabalhando 
com mais intensidade em prol do povo do Estado Maranhão. Meu muito 
obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas, que nos acompanham pelos meios de comunicação desta 
Casa. Senhor Presidente, eu vou tratar de um projeto de lei que foi 
aprovado por esta Casa, por unanimidade, por todos os senhores e 
por todas as senhoras deputados, que, infelizmente, não está sendo 
respeitado e, pasmem os senhores e as senhoras, por órgãos públicos 
uma lei aprovada por essa Casa que não está sendo respeitada por 
órgãos públicos. Eu conversei já com o Governador Carlos Brandão, 
vai regulamentar a Lei nº 11.805/22 que é a lei que proíbe a soltura de 
fogos de artifício acima de 100 decibéis. Quem conhece família com 
criança autista, quem tem pet dentro de casa, quem tem idoso acamado 
sabe da seriedade do que eu aqui estou falando. E a Prefeitura de São 
Luís nos eventos de Natal que está fazendo nos bairros da cidade está 
soltando rajadas e mais rajadas de fogos de artifício acima de 100 
decibéis. O Governo do Estado fez o evento do Natal, está soltando 
aqueles fogos luminosos de baixo ruído respeitando a legislação, que 
esta Casa aprovou, mas a Prefeitura de São Luís está causando isso 
aqui que eu vou mostrar pros senhores no telão, aqui, agora. Queria 
pedir que a que a direção da Casa colocasse aqui, Senhor Presidente. 
E eu queria pedir que colocasse a imagem de uma cadela do evento do 
Natal da Prefeitura de São Luís, agora no bairro do Cohatrac. Se puder 
aproximar a imagem, eu queria que aproximasse, é uma imagem feia, 
mas é necessário ser visto pra saber por que precisa dessa Legislação, 
por que é que precisa ser cumprida, e que nós temos órgãos públicos 
como a Prefeitura de São Luís, não estão cumprindo. Isso aí é uma 
cadela, deputado Yglesio, no Cohatrac, durante o festival de Natal da 
Prefeitura de São Luís com a soltura dos focos de artifício, que teve 
um alto nível de stress, o globo ocular sacou, os outros cachorros da 
casa começaram até a morder o globo ocular dessa cadela.. então, eu 
fiz questão de mostrar a imagem. Pode tirar porque não é bonita para 
ficar vendo realmente. Eu fiz questão de mostrar a imagem, Deputado 
Yglésio, que é para gente ter, porque, às vezes, a gente precisa ver para 
ter noção do que é isso, para a gente ter noção da falta de sensibilidade 
de quem era para ajudar a fiscalizar a lei, mas está fazendo isso para 
sociedade.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Ao final, V. Exª. me 
concede uma parte.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Já concedo 
a V. Ex.ª 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Olha, essa 
questão da Lei Antifogos é uma coisa tão séria, mas tão séria, mas tão 
séria, que num primeiro momento a gente vê que as pessoas acham que 
é uma questão irrelevante, porque é o espírito da sociedade mesmo, 
da força da tradição, porque parece que não tem festa se não fizer 
esse barulho, mas isso é uma coisa tão deletéria, porque tem crianças, 
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principalmente, com condições, com espectros diferentes de autismo, 
principalmente, que sofrem com isso aí que é desesperador. Em relação 
aos animais, por exemplo, em relação a essas raças aí de pequeno 
porte, com diâmetro de perímetro cefálico posterior pequeno, que tem 
muita extrusão ocular, isso aí é praticamente uma cegueira. Eu perdi 
uma cadela nessa situação aí porque São Luís não tem rede veterinária 
pública, e o custo de uma cirurgia dessas, uma intervenção dessas é na 
base de R$ 1.500, R$ 2 mil, quer dizer, não funciona em termo de plantão 
a tempo para fazer o salvamento de um olho de um animal como esse aí, 
porque em 6 horas, se não tiver uma recolocação quase que imediata, 
já tem perda do nervo ótico do animal. Então, assim, é gravíssimo isso, 
é lamentável que a Prefeitura que foi uma das bandeiras que o prefeito 
carregou, da saúde, da inclusão, da proteção. A pessoa com deficiência 
continua, a despeito de uma lei estadual que foi debatida nesta Casa 
aqui, que V. Exª tem tido uma defesa líder disso aí dentro do Estado 
também, por isso a gente parabeniza, mas isso é um absurdo, isso não 
está sendo cumprido porque é uma violência hoje em dia, isso é uma 
forma de violência contra um animal, contra a criança, contra a pessoa 
com deficiência. Então, a gente, de fato, tem que fazer, inclusive eu acho 
que é o caso de nós propormos uma Moção de Repúdio à Prefeitura. 
Fica aqui minha sugestão, tendo em vista que acredito que isso deva 
partir do senhor, mas já lhe comunico como uma pessoa a subscrever 
imediatamente repudiando isso aí, porque é um desrespeito total. Não 
pode, não pode! É inaceitável. Uma imagem como essa maltrata. Eu me 
senti aí violentado com essas imagens, crianças e animais, pelo amor 
de Deus!

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Deputado 
Yglésio, a sua fala foi literalmente cirúrgica, explicando inclusive para 
todos nós, aqui, deputados, biologicamente a situação de um pet desse 
porte, porque ocorre esse tipo de situação de sacar o globo ocular. 
Então, eu venho aqui informar os deputados que já está em fase de 
regulamentação essa lei dentro do Palácio dos Leões. Conversei com 
o Governador Carlos Brandão que vai regulamentar dizendo quem é 
o órgão fiscalizador de pessoas que soltam os fogos, quem é o órgão 
fiscalizador dos comércios que estão comercializando, quem é o órgão 
que vai ter o poder de polícia para multar quem estiver fazendo a soltura 
desses fogos. A multa prevista na lei é de R$ 4 a R$ 21 mil, dependendo 
da quantidade. Com a reincidência até dobrando o valor desta multa. 
Então, aqui, enquanto ela não está regulamentada, eu faço um apelo 
em nome da sensibilidade. Se a Prefeitura de São Luís, o prefeito é 
insensível, eu faço um apelo para que tenha sensibilidade, olhe essas 
imagens e entenda o mal que ela está causando a diversas famílias da 
cidade de São Luís. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - E olha, 
Senhor Presidente, eu fico feliz, Deputado Neto, por ver o seu 
posicionamento, esse pronunciamento. E fico feliz por ter sido o autor 
no início do mandato, da mudança de Regimento, que permitiu que 
nós mostrássemos imagens aqui na Casa. Ou seja, isso tem um papel 
importantíssimo de sensibilização, porque, às vezes, as palavras não 
comunicam como as imagens. Então, assim, foi muito bem utilizado de 
maneira muito elegante. Infelizmente imagens fortes, mas a gente está 
aqui no Parlamento, precisa, de fato, confrontar com essas imagens. 
Mas parabéns mais uma vez pelo pronunciamento e pelo uso adequado 
das imagens...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Welington do Curso , Vossa Excelência está com a palavra. 
Peço que liberem o áudio para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia demais 
pares, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por 
meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia. Que Deus seja 
louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do 
Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, hoje o tom de 
despedida de muitos deputados, deputados que convivemos nos últimos 
quatro anos, deputados que temos muito carinho. Respeito alguns com 
mais aproximação como, é o caso do meu amigo e irmão Deputado 
Vinícius Louro. Sou de dentro da casa do Deputado Vinícius Louro, 

onde sou muito bem tratado pelo seu pai, Raimundo Louro, pela Dona 
Adelaide, todos os seus familiares. Um carinho muito especial para 
o deputado Vinícius Louro. A Deputada Socorro Waquim, que foi 
candidata a Prefeito da cidade Timon, que eu fui à cidade de Timon 
para prestigiar os seus eventos quando então candidata à prefeita de 
Timon. Aprendi muito com a professora, ex-prefeita e amiga Socorro 
Waquim. Da mesma forma com o Deputado César Pires, Paulo Neto, 
demais pares que hoje se despediram na tribuna desta Casa, a exemplo 
de Marco Aurélio. Travamos uma luta no Estado do Maranhão para 
beneficiar os maranhenses na cota do vestibular de Medicina da UFMA. 
São lutas permanentes. Que Deus possa abençoar e proteger a todos. 
Os projetos que estão encaminhando a partir de agora sejam exitosos, 
sejam abençoados. Que Deus possa abençoar a todos. Aproveito a 
oportunidade, Senhor Presidente, finalizando, provavelmente hoje é a 
última sessão, para agradecer mais uma vez a Deus, a população do 
Estado do Maranhão, por reconduzir o nosso mandato. E a nossa luta 
permanente, durante oito anos fizemos enfrentamento do modelo de 
gestão do ex-governador Flávio Dino. Nada contra Flávio Dino pessoa 
física, a individualidade dele, mas ao seu modelo de gestão. Durante 
oito anos, de forma corajosa, nós fizemos esse enfrentamento na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, fiscalizando, cobrando, 
denunciando e mostrando que nós temos um mandato independente, que 
o mandato tem verdadeiramente um dono, que é a população do Estado 
do Maranhão. Lutamos pelos professores, policiais militares, servidores 
públicos, reajuste de servidores públicos, apoio aos servidores que 
entraram em greve, a exemplo do Detran, a luta pela nomeação dos 
aprovados na Polícia Militar, a Polícia Civil, AGED, IPREV, SEGEP, 
Procon, Detran, PROCON, DETRAN, todos aprovados em concurso. 
Ainda faltam mil e cem aprovados. Nós, inclusive, fizemos emenda ao 
Orçamento para que pudesse prever, em 2023, a nomeação de todos os 
aprovados, além da realização de novos concursos públicos. Então a 
luta permanente em defesa da população que vai continuar. Quando eu 
citei o ex-governador Flávio Dino, oito anos de enfrentamento, porque 
veio à memória que nós votamos quatro vezes contra o aumento de 
impostos. Se avizinha a votação de um reajuste, o aumento de impostos, 
por parte do Governo do Estado do Maranhão. Já deixo aqui o meu 
registro de independência no mandato, eu registro contrário ao voto 
desfavorável, do voto não ao aumento de impostos. Mas o momento 
da minha fala é para agradecer, só para registrar e no momento 
oportuno vamos discutir o projeto, elencar o nosso posicionamento 
e simplesmente por ser contra. Nós temos argumentos, que antes de 
aumentar os impostos, precisamos reduzir a máquina pública, enxugar 
a máquina pública, diminuir a quantidade de secretárias, enfim, mas 
irei discutir no momento oportuno. Aproveito mais uma vez para 
agradecer a todos, a Deus, em primeiro lugar, a população do estado 
do Maranhão, a minha família, assessores, a todos os voluntários, até 
os que contribuíram para os nossos 24.800 votos. Votos limpos, votos 
honestos, sem dinheiro de corrupção de secretaria, sem dinheiro de 
corrupção de prefeitura, sem dinheiro público, sem tempo de televisão, 
sem fundo partidário. Eu tenho orgulho da minha trajetória, eu tenho 
orgulho do meu trabalho, e eu não posso deixar de destacar isso. Uma 
eleição limpa, honesta, com votos conscientes. Sem dinheiro público 
de prefeitura, do governo do estado, sem padrinho político. O mandato 
tem um dono é a população do Estado do Maranhão. Por isso que 
eu agradeço a Deus. Na manhã de hoje, finalizando, agradeço todos 
servidores da Assembleia Legislativa. O Cerimonial, o Gabinete Militar, 
Gabinete, a Imprensa, a Comunicação, a Mesa, meu amigo Bráulio, por 
tudo que já fizeram pelo nosso mandato, a todos da nossa gratidão. Ao 
presidente Othelino, meu amigo particular, meu amigo antes de ser 
deputado, eu tenho carinho, respeito e de forma republicana, de forma 
democrática, sempre foi muito atencioso com o nosso mandato e de 
forma democrática republicana com todos demais pares. Nós tivemos 
a oportunidade de exercer o mandato, de forma séria, independente, 
realizando audiências públicas, lutando pela população do Estado do 
Maranhão. Meu presidente Othelino, mesmo sendo mesmo partido 
do ex-governador do Estado, até hoje, foi incapaz, incapaz de fazer 
qualquer tipo de repreensão, de correção, de rumo do mandato. E é por 
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isso que foi o primeiro a declarar meu voto ao presidente Othelino. Fui 
e sou amigo do presidente Othelino, não de farra, não de frequentar a 
sua casa e ele sabe disso, mas, de forma séria, de forma sensata, é um 
amigo na política e eu já falei que poucos homens honram o que se 
comprometem de forma republicana. E eu citei uma vez mesmo sem ter 
nunca tido um contato com o deputado estadual que trabalhou comigo, 
Deputado federal reeleito Maranhãozinho, Josimar de Maranhãozinho. 
Governador Carlos Brandão e sempre cito, o meu presidente Deputado 
Othelino, um homem sério, um homem honrado e honrador de 
compromissos. Muito obrigado, Presidente Othelino, muito obrigado 
a todos os demais pares, eu tenho orgulho de ser deputado e não sou 
deputado de picuinha, de tititi, de frescura, de mimimi, de fake news, 
sou um deputado sério, tratei o mandato com muita seriedade, muita 
responsabilidade em nome da população do Maranhão. Então, finalizo 
com a palavra gratidão, gratidão a Deus, gratidão à população e a todos 
os envolvidos, e aqueles que porventura torciam contra, que eu sou 
resistência e que vou continuar lutando pela população do Maranhão, 
de forma independente, o mandato tem dono e é a população do Estado 
do Maranhão. Presidente Othelino, mais uma vez, muito obrigado, aos 
meus pares que continuam, muito obrigado, aos que se despedem hoje, 
que Deus possa abençoar as suas vidas, abundantemente. Vamos às 
votações para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos de hoje. 
Muito obrigado, Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Progressistas. Declina. Escala de Reserva, Podemos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, vai ter 

Sessão a seguir dessa Sessão aqui?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Vai ter uma sessão extraordinária. Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Centésima Décima Quinta Sessão Ordinária da Quarta 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada 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 Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holan-
da, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor 
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. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presi-
dente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e 
da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Inscrito no Pequeno Expe-
diente, pronunciou-se a Deputada Betel Gomes. Não havendo mais ora-
dores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta 
a Ordem do Dia, anunciando em segundo turno, tramitação ordinária 
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência: Projeto de Lei nº 
558/2021, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre 
proibição de instalação de banheiro multigênero em ambientes públicos 
e privados no Estado do Maranhão e Projeto de Lei nº  474/2021, de 

autoria do Deputado Doutor Yglésio, que limita em até 10% a taxa de 
conveniência, para compra de passagem antecipada na internet pelas 
empresas prestadoras de serviço marítimo, aquaviário e rodoviário no 
âmbito do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, estes projetos foram aprovados e en-
caminhados à sanção do Governador. Em primeiro turno, tramitação or-
dinária foi aprovado contra o voto do Deputado Zé Inácio, o Projeto de 
Lei nº 404/2022, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que revoga 
a Lei nº 11.827, de 28 de setembro de 2022. Ainda e primeiro turno, 
tramitação ordinária foram aprovados: Projeto de Lei nº 416/2022, de 
autoria do Deputado Arnaldo melo, que institui a campanha de incen-
tivo ao empreendedor rural no Estado do Maranhão e 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 favor de ex-governador do Estado, ambos 
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. Na sequência o Plenário aprovou, em segundo turno tramitação 
ordinária: Projeto de Resolução Legislativa nº  071/2022, da diretoria 
da Mesa Diretora, que altera a redação do Art. 7º, do Regimento Interno 
(Resolução Legislativa nº 449/2004), com parecer favorável da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania e em regime de tramitação 
de urgência: Projeto de Resolução Legislativa nº 076/2022, de autoria 
do Deputado Neto Evangelista,  que dispõe sobre alteração na Resolu-
ção Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão), incluindo reserva de 
vagas a mulheres e pessoas com deficiência na composição da mesa 
diretora e o Projeto de Resolução Legislativa nº 099/2021, de autoria 
do Deputado césar Pires, que concede título de cidadão maranhense 
ao economista e bacharel em direito Senhor Bráulio Nunes de Souza 
Martins. Ambos com parecer favorável da CCJC. Por fim, foi aprovado 
o Requerimento n° 510/2022, de autoria do Deputado Professor Marco 
Aurélio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, 
em uma Sessão Extraordinária, os Projetos de Lei nº 484 e 485/2022. 
No primeiro horário do Grande Expediente, não houve oradores inscri-
tos, bem como no tempo destinado aos Partidos ou Blocos. No Expe-
diente 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 aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 
de dezembro de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Betel Gomes
Primeira Secretária, em exercício

Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22 DE DEZEMBRO 
DE 2022 ÀS 11h50.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-

PUTADO RICARDO RIOS
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-

PUTADO 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
Sessão Extraordinária. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo. 
Estima receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício 
financeiro de 2023.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
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dem) – Presidente, só uma questão de ordem, para que os colegas pos-
sam registrar as suas presenças, tendo em vista que é uma sessão ex-
traordinária.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, eu havia falado com o Bráulio, que tanto no 
Orçamento como da lei do ICMS, eu iria fazer encaminhamento, mas 
eu preciso de 10 minutos do caminhamento, V. Exª., me conceda para 
discussão? Só 05 minutos do encaminhamento é o suficiente para que 
eu possa fazer alguns destaques, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Para encaminhar o deputado Wellington no projeto de lei relativo ao 
Orçamento, V. Ex.ª tem 5 min.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Muito obrigado, Presidente, como já havia alertado, 
eu iria discutir durante 10 minutos. Mas não há necessidade, porque 
o que eu tenho para falar, eu falo em 5 minutos ou até menos. Pre-
sidente, nós havíamos solicitado, como nos anos anteriores, emendas 
do Orçamento para que pudesse contemplar os anseios da sociedade, 
principalmente, do público que nos assiste, que nos acompanha, que 
deposita confiança em nosso mandato. Então, o primeiro deles: a no-
meação dos aprovadas em concurso. Ainda faltam 1.100 candidatos 
serem nomeados. E nós solicitamos que pudesse incluir no orçamento 
essa possibilidade, bem como a realização de novos concursos públicos. 
Além disso, também nossa luta pelo reajuste servidores. Não é justo um 
reajuste para servidores do legislativo, os próprios deputados, reajuste 
do poder judiciário, Tribunal de Justiça e não ter reajuste para servido-
res públicos do Executivo: professores, policiais militares, funcionários 
do Detran. Hoje recebi algumas manifestações do Detran. Estou nessa 
luta permanente. Por último também apresentamos emenda para a cons-
trução de hospital público veterinário. Hoje Deputado Neto Evangelista 
trouxe à tribuna da Assembleia, inclusive com imagens, imagens fortes, 
e no momento que você precisa levar um animal para fazer uma cirur-
gia, um tratamento, nós não temos. E na Prefeitura já havíamos solici-
tado ao Prefeito Eduardo Braide, havíamos colocado nosso plano de 
governo em 2016 quando fomos candidatos a prefeito. Estava na nossa 
pauta discussão quando pré-candidato a prefeito em 2020. Continua 
nossa pauta de discussão apresentando solicitação ao Prefeito Eduardo 
Braide. Apresentamos solicitação ao Governo do Estado da criação de 
hospital público veterinário em Imperatriz e em São Luís. Infelizmente, 
não conseguimos colocar no orçamento, mas a nossa luta vai continuar 
permanentemente em defesa dos aprovados em concurso que aguardam 
nomeação. Em defesa da legislação de novos concursos públicos, em 
defesa dos reajustes dos professores, policiais militares, servidores pú-
blicos da Aged, Detran, de todos os órgãos do Executivo, a criação do 
Hospital Público Veterinário, então nossa luta permanece. Eu vou votar 
contra o orçamento, mas precisava fazer esse destaque. E se eu não 
conseguir apresentar Emenda durante a votação, mas a minha luta será 
permanente em 2023 para que nós possamos ter a contemplação dos 
anseios, dos direitos, dos desejos dos maranhenses. É o que tinha para o 
momento, Senhor Presidente.

 O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Em votação Projeto de Lei nº 400. Deputados que aprovam permane-
çam como estão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - O 400 qual é, Pre-
sidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É o da Lei Orçamentária.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Certo. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Aprovado. Em votação. À redação final. Em razão de ter recebido 
Emenda, Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à Sanção. Projeto de lei nº 486/22, de autoria Poder Executivo (lê). 
Eu vou suspender para que possa ser emitido o parecer das Comissões 
Técnicas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Reaberta a Sessão. Deputado Ariston com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON - Bom dia, Presidente. Foi 

encerrada aqui e aprovada por unanimidade, declaro encerrada a nossa 
parte aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Projeto de Lei nº 486, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, em 
votação. Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como es-
tão, aprovado. Em votação à Redação Final, em virtude da emenda, os 
Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Deputado 
Wellington, Vossa Excelência acena com a mão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que libere o áudio para o deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pre-
sidente, o que eu havia falado que eu não ia discutir o projeto, mas eu 
precisava de cinco minutos para poder encaminhar, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vossa Excelência pode encaminhar agora, Vossa Excelência está com a 
palavra, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Pre-
sidente, mais uma vez, fazer o destaque da nossa coerência política e 
a nossa coerência durante o mandato de oito anos. E desde o primeiro 
momento, nós nos posicionamos nas políticas econômicas, por parte do 
ex-governador Flávio Dino, nós havíamos solicitado desde o começo, 
acreditaram que seria uma gestão diferente, que ele pudesse diminuir a 
quantidade de secretarias, a quantidade de cargos comissionados, dimi-
nuir a máquina pública, enxugar a máquina pública, para que pudésse-
mos ter um crescimento de verdade, não foi o que aconteceu. E naquele 
momento, nós votamos, pela primeira vez, contra o aumento de impos-
tos, e sucessivamente, foi encaminhada à Assembleia Legislativa e nós 
votamos todas as vezes contra o aumento de impostos, nós estamos 
diante de um projeto de lei que tem uma grande quantidade de resolu-
ções, e não adianta tentar colocar para a sociedade como se fosse algo 
junto no pacote ou num pacote de maldades e passar despercebido. En-
tão, por um todo, independente dos outros itens do projeto de lei, o Pro-
fessor e Deputado Wellington do Curso, mais uma vez, contra o aumen-
to de impostos do Estado do Maranhão. E eu justifico: antes de onerar 
a população, de colocar o peso, um fardo nas costas dos trabalhadores, 
eu me coloco no lugar deles. Eu não sou deputado, eu estou deputado, 
eu não vou deixar de ser deputado. Na hora que eu voto com o aumento 
de impostos, eu aumento os impostos também para mim, para minha fa-
mília, para os meus amigos, para os ludovicenses, para os maranhenses. 
Como que eu vou deixar de ser deputado e vou ficar com a consciência 
tranquila? Claro que não! Então, eu mantenho a minha aparência políti-
ca, mantenho a minha coerência de votação. Quero registrar, na manhã 
desta quinta-feira, 22 de dezembro, o meu voto contrário ao aumento 
de impostos. O Professor e Deputado Wellington do Curso vota contra 
os aumentos de impostos no Estado do Maranhão. Passamos oito anos 
para reduzir o ICMS e agora aumentar novamente?! Pode ter certeza de 
que quem vai sentir no bolso, na pele, é o trabalhador maranhense. Na 
hora de colocar o seu combustível, na hora de sentir a sua energia elé-
trica mais cara. E também, o pão de cada dia. Na hora de levar comida 
para casa. E eu não posso ser inconsequente e voltar a favor. Professor e 
Deputado Wellington do Curso, vota mais uma vez contra o aumento de 
impostos. Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Registre o voto contrário do Deputado Wellington do Curso. Em vota-
ção, à redação final. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 487, de autoria do Poder Exe-
cutivo. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permane-
çam como estão. Aprovado. Em votação à redação final. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 404, de 
autoria Deputada Mical Damasceno que revoga a lei nº 11.827, de 28 
de setembro 2022, e dá outras providências. Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado Adelmo, 
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Vossa Excelência, quer encaminhar ou é uma questão de ordem? Peço 
que libere o áudio para o Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de Or-
dem) – Presidente, apenas para deixar registrado e consignado a minha 
votação contrária a esse projeto de lei, mais uma vez, me colocando e 
pedindo aos pares que possam... essa lei foi votada aqui na Assembleia, 
todos votaram a favor, e agora está todo mundo votando mais uma vez 
contra, eu não entendi. Mas fica a critério de cada um, desejo sorte e paz 
a cada um de vocês, felicidades! Um abraço a todos que mencionaram 
o meu nome. Muito obrigado por tudo! Que Deus abençoe! Um Feliz 
Natal e um 2023 de muita paz. Meu voto é “Contra”, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O Deputado Adelmo encaminhou contrário ao Projeto de Lei da 
Deputada Mical. Vamos apreciar. Deputados que aprovam o projeto 
permaneçam como estão. Aprovado o projeto com voto contrário do 
Deputado Adelmo Soares. À sanção. Finalmente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, vamos apreciar a PEC de autoria do Deputado Ro-
berto Costa, subscrito por vários deputados. Só que a votação é no-
minal, então teremos que zerar o painel. Vamos zerar o painel. Aí os 
deputados confirmam presença e, em seguida, votam. “Sim” aprova a 
PEC. “Não” rejeita. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) – Eu gostaria que o autor explicasse aos pares o teor da PEC que 
nós estamos votando, porque os colegas precisam de orientação. O De-
putado Roberto Costa é o autor da PEC. Gostaria de fazer a leitura pelo 
menos da ementa para que a gente possa orientar os colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto, V. Ex.ª está com a palavra. Deputado Roberto, o 
painel está liberado para votação. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de Or-
dem) - Nobres deputados, a ideia dessa PEC vem no sentido de garantir 
ao parlamentar estadual ter a autorização de investimentos nos cargos 
de Ministro de Estado, de Secretário de Estado do Distrito Federal. Ele 
poderá também assumir secretarias da capital, ele poderá também ter 
autorização de ser interventor municipal ou chefe de missão diplomáti-
ca. Também será garantido o direito a ele de assumir cargo de Secretá-
rio Executivo de Ministério, ou equivalente, dirigente de autarquia, de 
fundação, de limpeza pública, ou sociedade de economia mista. A ideia 
é exatamente que a gente possa ampliar, digamos assim, o leque de 
atuação, inclusive do parlamentar estadual. Então a ideia é exatamente 
de garantir, de expandir o direito, a investidura do deputado em outros 
cargos. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
- É o tipo de PEC, Presidente, Deputado Rafael, que levantou o questio-
namento, que fortalece o parlamento na medida em que propõe novos 
horizontes de atuação dentro da esfera executiva e claro de composi-
ções políticas que são importantes nessa dinâmica nossa da casa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) – Só para retificar, Deputado Yglésio, porque os colegas estavam 
me cobrando creio que um posicionamento do Governo. O governo não 
tem posicionamento sobre a proposta apresentada, ficando a critério de 
cada deputado votar sim ou não. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Temos certeza que 
o governador Brandão, aí que é da política, é favorável a esse pleito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Alguém mais dentre os presentes no plenário ou que participa remota-
mente gostaria de votar? Em seguida encerraremos a votação. A PEC 
foi aprovada. À Promulgação. A Ordem do Dia está encerrada. O depu-
tado Yglésio pediu a palavra e tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo à tribuna, principalmente 
pra pedir a todos que fazem a cobertura da Casa, a imprensa, de maneira 
específica, que façam um entendimento, uma leitura importante dessa 
Lei que foi aprovada, hoje aqui na Casa, em relação essa correção de 
alíquota de ICMS e criação desse Fundo Rodoviário, do Fundo Rodo-

viário também e da não diferização do fim dela na pauta da Assembleia 
Legislativa e na cobrança dos tributos. O que a gente tem é uma um 
ajustamento que visa resguardar a capacidade de arrecadação do Estado 
para que se continue a fortalecer as políticas públicas. Hoje, nós temos 
aí funcionários da saúde, alguns com três meses de atraso, simples-
mente, porque a rede estadual que foi criada, foi feita de uma maneira 
desorganizada pelo antigo governo, criou uma bola de neve que hoje 
fica empurrando mês pra lá, mês pra cá, e isso termina dando uma difi-
culdade de pagamento dos colegas que são principalmente os médicos 
que são os que recebem mais atrasados. Então, a gente tem que criar os 
espaços fiscais, não teve nenhum tipo de desarranjo aí ao contribuinte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presiden-
te...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Ao contrário 
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A fala permite 

apartes? Porque nós estamos em Sessão Extraordinária.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Na verdade é uma concessão em razão do tempo, mas, se o deputado....
O SENHOR DEPUTADO DR YGLÉSIO - Eu não estou enten-

dendo assim, a falta de cortesia do líder do governo...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, não estou 

entendendo é V.Exa. criticar a rede de saúde do estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Primeiro, que eu não 

lhe concedi aparte, eu peço até... 
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Primeiro que 

V.Exa. não tem nem o direito de usar a tribuna, nós estamos em Sessão 
Extraordinária.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Uma Ordem do Dia...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu não quero, eu 

quero é entender V.Exa., de subir à tribuna pra criticar a rede de saúde 
do estado, não é deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO, Não, eu estou criti-
cando a forma que foi construída sem uma âncora de receita, eu tenho 
direito.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - V. Exa. não pode 
nem subir à tribuna, presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - E V.Exa., não pode 
falar, e V.Exa., está falando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael, eu já concedi a palavra ao deputado Yglésio, não há 
razão da polêmica, vamos permitir que o deputado Yglésio conclua o 
pronunciamento dele, em seguida, se V.Exa., assim o desejar, também 
terá a palavra. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Reitero, o nível de 
puxa- saquismo, é tão grande, que envergonha, vou continuar aqui por-
que o nível de puxa-saquismo é muito alto. Nós estamos falando aqui a 
respeito da necessidade de trazer o recurso pra custear a rede. E o outro 
pra puxar saco fica querendo tolher meu direito de fala.

OI SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Tu me respeita 
que puxa saca é tu, tu fazes uma coisa aqui no plenário e lá no Palácio 
tu fazes outra, tu me respeita.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Isso é uma vergonha. 
Eu não vou nem falar sobre negociações subterrâneas escuras.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É porque você 
não pode falar mesmo não, V. Exa., aqui nessa Casa que não pode falar 
sobre negociação escura não, você não tem espelho em casa não, depu-
tado? V.Exa., não tem espelho em casa não? Me respeita, rapaz. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu gostaria, posso 
presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Exa, está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLESIO - Vamos lá, então, 
continuando, não fui ofendido, não ofendi colega. Tenho o direito de 
fazer análise sobre as receitas do Estado. Não entendi o “piti” do líder 
do Governo. Acho que está muito preocupado, de fato, em puxar saco, 
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porque é um colega que é desleal mesmo aqui. Tanto que, quando foi 
ventilado o nome dele para presidente da Casa, ele foi vetado por todo 
mundo. Foi o único veto coletivo que teve e agora ele está despeitado. 
Sinceramente é uma coisa muito estranha.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, sin-
ceramente, V. Exa. não podia encerrar com um discurso desse, Deputa-
do, o Plenário não merece. Acho totalmente desnecessário. Acho que já 
deu. V.Exa. poderia, assim como fez comigo, desligar o meu microfone, 
e desligar o dele.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu estou usando o 
tempo que me foi concedido

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputando Rafael, eu cortei o microfone dos dois. O Deputado Yglésio 
vai concluir o pronunciamento. Se V. Exa. desejar, resta ir à tribuna.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vossa Excelência 
vai deixar ele agredir um colega, porque ele não está discutindo. Ele só 
está me agredindo. V. Exa. quer encerrar o ano dessa forma?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Mas eu não posso tolher a palavra do Deputado que está na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas V. Exa. aca-
bou de desligar o meu microfone.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Eu desliguei dos dois. Se Vossa Excelência desejar, pode ir à tribuna. 
Não tem problema nenhum. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vossa Excelên-
cia sabe que, regimentalmente, nem usar a tribuna o Deputado Yglésio 
pode. Vossa Excelência sabe disso.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado, suba à 
tribuna. A palavra lhe é facultada no seu tempo. Por favor, agora chega 
de querer cortar a minha fala. Caramba! Será que em quatro anos não 
aprendeu que ninguém me cala nesta Casa? Gente, por favor isso aí é 
de uma falta de sensibilidade muito grande. Nós hoje aprovamos uma 
grande lei para o Maranhão que vai abrir um espaço fiscal para o custeio 
da rede de saúde e a população tem que estar sabendo que não.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vossa Excelência 
tem que aprender a ser debatido. Eu lhe fiz uma pergunta e Vossa Exce-
lência só me agrediu e me chama de puxa saco. Não vou...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Não, eu disse que era 
puxa-saquismo. Isso é um adjetivo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, de forma 
alguma. V. Exa. disse que a rede do Estado do Maranhão foi feita de 
forma desordenada por isso esse caos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - E foi. Por que tem 
três meses médico sem receber? Porque foi feito de forma desorganiza-
da. E nós estamos aqui para organizar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Porque V. Exa. 
também não se refere ,ao projeto irresponsável que foi feito pelo Presi-
dente Jair Bolsonaro, que hoje V. Exa. puxa saco, querendo se vender 
de direita, sem esquecer os tempos que passou na e esquerda. Deputado, 
por favor, Vossa Excelência se veste de acordo com a sua conveniên-
cia...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Rafael, quem tem 
histórico de traição é V. Exa., porque o seu o grupo político e dos seus 
parentes V. Exa. traiu, então, assim, coloque entre as pernas a sua in-
coerência...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, tem quem 
tem histórico de se vestir de acordo com as condições suas... É desne-
cessário. Vossa Excelência não pode ser confrontado no debate que fica 
desesperado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, vamos ter calma, vamos ter calma. Deputado 
Rafael, se Vossa Excelência desejar, Vossa Excelência vai à tribuna, 
mas não vou poder permitir o bate–boca, que não é bom. Nós estamos 
encerrando o Ano Legislativo. Deputado Yglésio, Vossa Excelência 
gostaria de encerrar o pronunciamento? 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Gostaria, Presidente, 
por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, a tribuna está facultada a Vossa Excelência, em segui-
da, se assim desejar.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu reforço tudo que 
falei aqui, em relação à importância dessa Lei, que deve ter um bom 
tratamento pela imprensa, porque nós precisamos garantir o pagamento 
do Estado, os pagamentos do Estado, as obras de infraestrutura. Isso 
aqui é bom para todo mundo. Reforço que a opinião do colega é im-
portante, mas eu acho que tem o espaço dele subir aqui na tribuna e vir 
falar. Não tem problema nenhum em relação a isso. Se ele acha que foi 
bem planejada uma rede que colocou aí um monte de serviço em du-
plicidade próxima que encarecem a coisa feitos pelo antigo Secretário 
de Saúde, com apoio do Governador Flávio Dino, ele suba aqui e fale. 
É direito dele. Agora, se chatear porque eu estou dando minha opinião 
de especialista, de especialista em saúde, eu acho que é, primeiro, uma 
falta de respeito com o colega, segundo que é uma incoerência muito 
grande, porque os fatos estão postos. Então, assim, o Governador Bran-
dão, está fazendo um esforço grande para colocar a Casa em ordem, 
porque em abril, ele pegou foi um governo sem orçamento, que ele, 
de maneira heroica, levou aí até o final com um bom relacionamento, 
inclusive com as pessoas que prestam serviço para o estado. Então, isso 
aqui é uma questão de sobrevivência, ninguém está fazendo ajuste em 
tarifa, nada para poder explorar cidadão ou cidadã. Agora, como é isso? 
Eu não posso dizer o que eu acho das coisas, gente, que loucura, isso 
não é um papel de um democrata. E olha, foi por isso que eu saí dessa 
maldição de esquerda, graças a Deus, porque eu nunca vi na direita 
ninguém se tolhido ou tentar ter o cerceamento de fala que o autoritaris-
mo da esquerda, ele tenta colocar. E, deputado Rafael, eu tenho assim, 
eu tenho respeito pela sua condição de líder de governo, estou falando 
aqui também por este governo, porque esse eu ajudei a colocar, esse eu 
ajudei, eu fui o primeiro aqui quando muita gente estava ensegueirada 
com o seu Weverton, ainda aqui, a defender o Brandão. Então, assim, 
não venha tentar me colocar em situação ruim, eu não sei o que aconte-
ceu com V.Exa., V.Exa. não é nem desse tipo de coisa, aí, eu acho que 
V.Exa. se precipitou. Então, assim, está perdoado, aí no meu coração, 
mas que foi feio, assim, foi desnecessário, eu vou lhe dar um abraço 
já, já, aí pra V.Exa. se acalmar. Isso deve ser o Natal, o preço do peru, 
alguma coisa. Mas olha, vai melhorar o ano que vem vai ser um ano 
melhor. Um forte abraço!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael, V.Exa. quer ir à tribuna? Vossa Excelência tem cinco 
minutos para se manifestar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, primeiro, lamentar e pedir desculpa ao ple-
nário, se de alguma forma, eu me excedi. Só que não consigo compreen-
der e não consegui compreender o início da fala do deputado Yglésio 
falando que a rede do estado foi uma rede mal construída e mal elabora-
da. Eu não posso permitir uma fala dessa aqui no plenário e acredito que 
nenhum dos colegas, principalmente os da base do governo Flávio Dino 
que aqui ajudaram a construir toda essa rede também de saúde, porque 
aprovamos projetos importantes e que ajudaram a salvar muitas vidas. 
O estado do Maranhão foi o que melhor combateu a pandemia, graças 
aos diversos leitos de UTI que foram criados, a minha cidade não tinha 
UTI e hoje tem e a gente conseguiu salvar muitas vidas. Foi esse ponto 
que, primeiro, o deputado Yglésio subiu à tribuna numa Sessão Extraor-
dinária, depois da gente ter encerrado, que não era permitido, não ficou 
claro inclusive, eu perguntei ao Presidente se cabia aparte ou não, e o 
deputado Yglésio se exaltou que não pode ser confrontado, e em segui-
da, obviamente, eu me exaltei mais ainda. Porque me chamar de puxar 
saco ou me desrespeitar, eu não vou aceitar ninguém aqui a me desres-
peitar. E outra coisa, V.Exa. falar de traição, V.Exa. não sabe o que eu 
passei, V.Exa. não sabe como eu fui tratado pelo meu ex-grupo político 
local. Então, não abra a boca jamais nesta tribuna pra me chamar de 
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traidor ou ter um histórico de traição. Eu sempre fui leal nos meus posi-
cionamentos. Inclusive com relação a que V.Exa. twitou no meu Twitter 
com relação à minha decisão a presidente da Assembleia. Sempre fui 
leal ao Othelino. Disse que não poderia acompanhá-lo, disse que se ele 
pudesse ser candidato à reeleição, eu ajudaria a sê-lo escolhido, jamais 
eu disse que em qualquer situação votaria nele. E isso ele não me deixa 
mentir. E sempre fui leal, sim, a nossa relação de amizade, posso não ter 
tido a mesma retribuição, mas não vou passar recibo e não vou dizer que 
a sua amizade não me serviu, serve e serve muito, companheiro. Se nós 
hoje estamos em caminhos diferentes, não vai me abalar a amizade que 
eu construí com você. Tenho o meu posicionamento claro, sou líder do 
governo Carlos Brandão e fui líder do Governo Flávio Dino, e jamais 
Dep. Yglésio fiz acordo aqui pra me corromper. Jamais tenho benefícios 
aqui no governo que façam com que eu mude de posicionamento pela 
conveniência. Agora, o que eu digo no plenário, eu digo no palácio. En-
tão, companheiros, lamento muito que a gente tenha se exaltado, mas o 
plenário e a Assembleia é boa por conta disso, do debate acalorado, às 
vezes, quando necessário, e dizer aos companheiros e aos colegas que a 
minha intervenção foi na garantia de que se hoje a gente tem uma rede 
de saúde que salva vidas foi graças ao avanço da saúde, o projeto de lei 
que está sendo votado aqui se faz necessário, Deputado Yglésio, porque 
o Presidente Jair Bolsonaro, que hoje você puxa saco, defende, foi que 
botou, empurrou goela abaixou ao Congresso pra aprovar uma lei que 
reduziu o ICMS e os estados não puderam fazer nada. Isso caiu dras-
ticamente a nossa arrecadação. Por isso, a importância desse projeto 
que votamos hoje pra que a gente possa colocar um curativo nas perdas 
das receitas do Estado do ano que vem, e é por isso que sim tem alguns 
atrasos pontuais de empresas médicas que você sabe muito bem que 
tem, mas não é por falta de organização da rede ou por falta de vontade 
do governo em pagar, mas sim pela decisão ridícula do governo federal 
empurrar a culpa do aumento dos combustíveis aos governadores que 
todos nós, inclusive V.Exa. sabe que não é verdade. Sabe que não é 
verdade. Agora V. Exa. se veste agora de direita pra tentar um puxar 
um eleitorado que não é seu, porque na sua essência quando V.Exa. foi 
do PT, V.Exa. defendia um lado, agora V.Exa. está defendendo o outro. 
Histórico de traição, companheiro, use espelho!

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Vamos lá. Agora, 
está vendo, Presidente, a diferença de quem esperou o outro falar, por-
que eu fui citado nominalmente. Eu tenho direito, eu fui citado por cin-
co vezes. Então assim, eu esperei ele falar tudo que ele tinha que falar, 
como um democrata deve fazer. Fez o pronunciamento. Vamos lá, em 
relação a PT, a evolução de posição partidária...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, por fa-
vor, tenho dois minutos para fazer, isso aí regimentalmente. Então, as-
sim, evolução do ponto de vista partidário e político eu tenho, eu sou 
um ser humano em evolução, aproveito para citar Juscelino Kubitschek 
que disse: “Mudo de opinião sim, não tenho compromisso com erro”. 
Segundo ponto, os atrasos em relação a pagamento de equipes médicas 
que vêm desde o tempo do Bolsonaro, na verdade estão desde 2014 
que os médicos recebem em atraso, portanto não tem nada a ver com 
essa lei que o senhor falou. Está faltando com a verdade dos fatos, mas 
eu entendo, o senhor não é um especialista, e isso aí é uma coisa que a 
gente tem que compreender. O outro ponto que eu acho fundamental é 
trazer para o senhor que, em nenhum momento, eu me exaltei primeiro, 
o senhor que cortou o meu pronunciamento. Diferente do senhor, eu 
sou um parlamentar que respeita o direito do contraditório. Eu esperei 
o senhor falar, dizer tudo que o que falou de maneira exaltada. Se even-
tualmente alguma coisa lhe ofendeu, não tenho interesse de lhe ofender 
do ponto de vista pessoal, não vou entrar em pormenores de conversas 
reservadas porque uma coisa que é dita a mim em reservado jamais vai 
ser dita em público, apesar de ter sido vítima disso aqui algumas vezes, 
mas, assim, eu acho que a reflexão da política existe, a política que se 
faz aqui. Existem os bastidores, mas tentar fazer qualquer ilação em 

relação a bastidor é uma coisa que não me parece adequada, mas, assim, 
nós vamos conviver por mais quatro anos, não tenho nada contra a sua 
pessoa, não tenho interesse em levar, vou lhe convidar até para lhe dar 
um abraço. Se o senhor tiver essa grandeza, diferente do seu líder Flávio 
Dino que não quis apertar a minha mão, eu vou. Mical, vamos aqui, os 
representantes da Direita dentro da Assembleia, queremos lhe dar um 
abraço, se for possível. O senhor vai ser até meu vizinho, não queria ter 
um vizinho sem amizade, sem poder conversar, sem poder chamar para 
o churrasco na minha casa. Venha, deputado, me dê um abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 12/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS 
TECNOLOGIA LTDA., firmam entre si o terceiro apostilamen-
to ao referido contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho nº 
2022NE003050, de 21/12/2022, no valor de R$ 654.278,82 (seiscen-
tos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e 
dois centavos), tratando-se de reforço de empenho para cobertura das 
despesas relativas à expectativa de gastos para execução  do referido 
Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 
– Assembleia Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.40.21 – Serviços 
Técnicos Profissionais de TIC - PJ; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 
000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTI-
CA); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 0888/2022 – ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 
22/12/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto 
– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
Luís–MA, 23 de dezembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procu-
rador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 042/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA C. F. R. GASPAR LOCAÇÃO E CIA 
LTDA., firmam entre si o terceiro apostilamento ao referido contra-
to. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE002970 de 
14.12.2022, no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), 
para cobertura das despesas inerentes a este contrato durante o término 
do exercício de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Ges-
tora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Progra-
ma: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.39.23 – 
Festividades, homenagens e recepção; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários 
– Tesouro. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 
e Processo Administrativo n.º 2731/2022. DATA DA ASSINATURA: 
19/12/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto 
– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
Luís–MA, 23 de dezembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procu-
rador-Geral. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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REPUBLICAR POR INCORREÇÃO 23.12.2022

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 03/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA CLARA COMUNICAÇÃO LTDA., 
firmam entre si o quarto apostilamento ao referido contrato. OBJETO: 
Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE003015, de 19/12/2022, no 
valor de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) para fazer 
face às despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assem-
bleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legis-
lativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.92– Serviços de Publici-
dade Institucional; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 
– Atuação Legislativa no Maranhão (Manutenção); Fonte de recursos: 
0.1.01.000000 - Recursos Ordinários – Tesouro; Histórico:  Objeto: 
serviço de publicidade e propaganda para ALEMA. Informações Com-
plementares: valor destinado para o exercício 2022. BASE LEGAL: 
Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 
3930/2021. DATA DA  ASSINATURA: 21/12/2022. ASSINATURA: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 23 de dezembro de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 07/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA VITALE PROPAGANDA EIRE-
LI-ME., firmam entre si o quarto apostilamento ao referido contra-
to. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE003016, de 
19/12/2022, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para 
fazer face às despesas inerentes a este Contrato, durante o corren-
te exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.92– Ser-
viços de Publicidade Institucional; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Maranhão (Manutenção); 
Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários – Tesouro; His-
tórico:  Objeto: serviços de publicidade e propaganda para ALEMA. 
Informações Complementares: Valor destinado ao exercício de 2022. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 3930/2021. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 23 de 
dezembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 06/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO MARANHÃO e EMPRESA PROMPT COMUNICAÇÃO 

E MARKETING LTDA., firmam entre si o sétimo apostilamento 
ao referido contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 
2022NE003018, de 19/12/2022, no valor de R$ 637.000,00 (seiscentos 
e trinta e sete mil reais) para fazer face às despesas inerentes a este Con-
trato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – 
Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Le-
gislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 
33.90.39.92– Serviços de Publicidade Institucional; Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Maranhão 
(Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários 
– Tesouro; Histórico:  Objeto: serviços de publicidade e propaganda 
para ALEMA. Informações Complementares: Valor solicitado pelo ges-
tor para utilização neste exercício. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 3930/2021. DATA 
DA ASSINATURA: 21/12/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 23 de dezembro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

TORNAR SEM EFEITO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 042/2021-AL.  FIRMADO ENTRE ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO MARANHÃO E A EMPRESA C. F. R. GASPAR LO-
CAÇÃO E CIA LTDA. Processo Administrativo nº 2731/2022-AL. A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por 
meio de sua PROCURADORIA GERAL - PGA, torna público que fica 
sem efeito a publicação do Extrato do Apostilamento supra, veicu-
lada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Maranhão de 
21/12/2022, Edição n.º 226 e Diário Oficial do Estado do Maranhão, 
Caderno de Terceiros, Edição n.º 235, de 22/12/2022.

São Luís/MA, 23 de dezembro de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

P O R T A R I A   Nº 1826/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 3739/2022-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores e MARCELO LOPES CARVA-

LHO, matrícula nº 1411354 e ERIKA HELENA BEZERRA DA SIL-
VA, matrícula nº 1619063, ambos lotados na Diretoria de Administra-
ção no Núcleo de Qualidade Ambiental, para atuarem, respectivamente, 
como Fiscal e Fiscal Substituto da Ordem de Fornecimento ou equi-
valente, referente a aquisição de lixeiras seletivas para implantação do 
PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, conforme  determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de dezembro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 036/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3361/2022-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 04 de janeiro de 2022 às 09:30h, pelo 
sitio gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preços, para aquisição 
de plantas ornamentais de forração, adubos, vasos de plantas, jardi-
neiras e outros materiais de paisagismo para a ampliação da Creche 
Sementinha da Assembleia Legislativa do Maranhão”. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios gov.br/compras/
pt-br/ (aba consultas, posteriormente em pregões agendados) e www.
al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Licitações e por último clique 
em pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALE-
MA, localizada na avenida Jerônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio 
Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazena-
gem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 
18:00.São Luís, 21 de novembro de 2022. Alexandre Henrique Pereira 
da Silva Pregoeiro da ALEMA. De acordo. André Luís Pinto Maia. 
Presidente da CPL. Andre Luís Pinto Maia. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 037/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1811/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 04 de janeiro de 2022 às 09:30h, pelo sitio 
gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preços, para confecção de pla-
cas, películas adesivas e adesivos em vinílicos para complementação 
e atualização da sinalização visual da Assembleia Legislativa e seus 
anexos, conforme fornecimento de todo o material necessário para sua 
composição e fixação”. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, poste-
riormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, 
depois em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda 
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Je-
rônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 18:00. São Luís, 21 de novem-
bro de 2022. Arthur Baldez Silva. Pregoeiro da ALEMA. De acordo. 
André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL

 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 830 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 

Abre à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor 
de R$ 1.429.445,00 (um milhão quatrocentos e vinte e nove 
mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), para o fim que 
especifica. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43. § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no art. 
39,§ 1º, inciso I e § 2º da Lei Estadual n.º 11.516 de 02.08.2021,  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Fica aberto à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor de R$ um milhão quatrocentos e vinte e 

nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), destinado a reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, conforme 
Anexo I. 

 
Art. 2º. Os recursos para atender ao presente crédito decorrem de anulação parcial de dotação consignada no vigente 

Orçamento, conforme Anexo II. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E 

134º DA REPÚBLICA. 
 

 
 
 

OTHELINO NOVA ALVES NETO 
Presidente 

            
 
 
 

GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM 
1º Vice-presidente 

 
 
 

MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES 
2º Vice-presidente 

 
 
 

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL 
3º Vice-presidente 

 
 
 

CÉSAR HENRIQUE SANTOS PIRES 
4º Vice-presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANDREIA LOPES MARTINS REZENDE 
1º Secretário 

 
  
 

CLEIDE BARROSO COUTINHO 
2º Secretário 

 
 

 
KARLOS PARABUÇU SANTOS FIGUEIREDO DOS 

ANJOS 
3º Secretário 

 
 

PAULO ROBERTO ALMEIDA NETO 
4º Secretário 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 830 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 

Abre à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor 
de R$ 1.429.445,00 (um milhão quatrocentos e vinte e nove 
mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), para o fim que 
especifica. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43. § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no art. 
39,§ 1º, inciso I e § 2º da Lei Estadual n.º 11.516 de 02.08.2021,  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Fica aberto à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor de R$ um milhão quatrocentos e vinte e 

nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), destinado a reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, conforme 
Anexo I. 

 
Art. 2º. Os recursos para atender ao presente crédito decorrem de anulação parcial de dotação consignada no vigente 

Orçamento, conforme Anexo II. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E 

134º DA REPÚBLICA. 
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ESTADO DO MARANHÃO

Decreto

Relatório Ato Normativo

Ano Base: 2022

Anexo I - Redução

Ato Normativo 2022AN001927

Órgão 01000 Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária 01101 Assembleia Legislativa

Código Natureza Fonte ValorIRPEsferaEspecificação

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa

0001 No Estado do Maranhão  1.087.500,000.1.0131.90.991F

01.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência

0001 No Estado do Maranhão  225.470,000.1.0131.90.991S

01.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa

0001 No Estado do Maranhão  116.475,000.1.0131.90.991S

Subtotal  1.429.445,00

 1.429.445,00Total

Anexo II - Acréscimo

Ato Normativo 2022AN001927

Órgão 01000 Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária 01101 Assembleia Legislativa

Código Natureza Fonte ValorIRPEsferaEspecificação

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa

0001 No Estado do Maranhão  1.087.500,000.1.0131.90.991F

01.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência

0001 No Estado do Maranhão  341.945,000.1.0131.90.991S

Subtotal  1.429.445,00

 1.429.445,00Total
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