
ANO L - Nº 024 - SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023. EDIÇÃO DE HOJE: 09 PÁGINAS 
187º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

1.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 20.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

MENSAGEM................................................................................................03
ATAS............................................................................................................05
ATO DO PRESIDENTE................................................................................06

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.............................................................06
OFÍCIO................................................................................................08

MESA DIRETORA

DEPUTADOS ESTADUAIS DO MARANHÃO

01.       Deputada Abigail (PL)
02.       Deputado Aluízio Santos  (PL)
03.       Deputada Ana do Gás (PCdoB)    
04.       Deputada Andreia Martins Rezende (PSB)
05.       Deputado Antônio Pereira (PSB) 
06.       Deputado Ariston (PSB)
07.       Deputado Arnaldo Melo (PP)
08.       Deputado Carlos Lula (PSB)
09.       Deputada Claúdia Coutinho (PDT)
10.       Deputado Cláudio Cunha (PL)
11.       Deputada Daniella (PSB)
12.       Deputado Davi Brandão (PSB)
13.       Deputado Dr. Yglésio (PSB)
14.       Deputada Dr.ª Vivianne (PDT)
15.       Deputada Edna Silva (PATRI)
16.       Deputado Eric Costa (PSD)
17.       Deputada Fabiana Vilar (PL)
18.       Deputado Fernando Braide (PSC)
19.       Deputado Florêncio Neto (PSB)
20.       Deputado Francisco Nagib (PSB)
21.       Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

22.        Deputado Guilherme Paz (PATRI)
23.        Deputado Hemetério Weba (PP)
24.        Deputada Iracema Vale (PSB)
25.        Deputada Janaína Ramos (Republicanos)
26.        Deputado Júlio Mendonça (PCdoB)
27.        Deputado Júnior Cascaria (PODE)
28.        Deputado Júnior França (PP)
29.        Deputado Juscelino Marreca (PATRI)
30.        Deputado Leandro Bello (PODE)
31.        Deputada Mical Damasceno (PSD)
32.        Deputado Neto Evangelista (UNIÃO)
33.        Deputado Osmar Filho (PDT)
34.        Deputado Othelino Neto (PCdoB)
35.        Deputado Rafael Leitoa (PSB)
36.        Deputado Ricardo Arruda (MDB)
37.        Deputado Ricardo Rios (PCdoB)
38.        Deputado Rildo Amaral (PP)
39.        Deputado Roberto Costa (MDB)
40.        Deputado Rodrigo Lago (PCdoB)
41.        Deputada Solange Almeida (PL)
42.        Deputado Wellington do Curso (PSC)

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

Deputada Iracema Vale
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Rodrigo Lago (PCdoB)
2.º Vice-Presidente: Deputado Arnaldo Melo (PP) 
3.° Vice-Presidente: Deputada Fabiana Vilar (PL)
4.° Vice-Presidente: Deputada Andreia Martins Rezende(PSB)

1.° Secretário: Deputado Antônio Pereira (PSB)
2.° Secretário: Deputado Roberto Costa (MDB)
3.° Secretário: Deputado Osmar Filho (PDT)
4.° Secretário: Deputado Guilherme Paz (PATRI)



  2       SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE

Titulares Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares Suplentes

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

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

VICE-PRESIDENTE REUNIÕES:

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                             SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023 3

MENSAGEM 

Carlos Orleans Brandão Júnior- Governador do Estado do 
Maranhão

“Construiremos um Maranhão mais forte, com o povo tendo 
acesso a serviços básicos de qualidade, a condições de ampliação de 
suas capacidades sociais e independência econômica”.

Senhora Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,

retorno a esta Ilustre Casa Legislativa, muito honrado por ter 
recebido do povo maranhense a oportunidade de representá-lo pelos 
próximos 4 anos. Foram votos de confiança em um projeto que enxerga 
um Maranhão mais forte no futuro. Um projeto baseado em ações 
indutoras do desenvolvimento, que observará as nossas potencialidades 
para gerar riqueza à população e reduzir as desigualdades 
socioeconômicas.

Mais do que cumprir um preceito legal, a entrega desta mensagem é 
uma importante oportunidade para reafirmar o meu inestimável respeito 
ao Poder Legislativo, pelo importante papel que exerce diariamente no 
processo de consolidação da democracia. Aproveito, também, para 
parabenizar as senhoras Deputadas e os senhores Deputados que iniciam 
mais uma legislatura bem como aqueles que aqui estão pela primeira 
vez. Renovo, neste ato, o meu compromisso com efetivo exercício 
de harmonia entre os poderes, de forma republicana e democrática. A 
união dos nossos esforços será a chave para termos sucesso em nossos 
mandatos. Além da integração entre os poderes instituídos no âmbito 
estadual, precisamos dar apoio permanente aos gestores municipais na 
busca de soluções para os desafios locais e na convergência de ações. 
Precisamos, também, aproveitar este momento de restabelecimento 
do diálogo com o governo federal para realizarmos investimentos 
estruturantes e potencializar nossas políticas públicas.

Com o compromisso de realizar um governo conciliador e 
que idealiza com um Maranhão mais forte, encontra-se na mesa de 
cada uma das senhoras e dos senhores a Mensagem Governamental 
deste ano. Além das principais entregas realizadas ao longo de 2022, 
apresento, também, as nossas perspectivas para 2023. Perspectivas que 
se materializarão em programas e projetos a partir de um planejamento 
sólido, com objetivos e metas cuidadosamente definidos e pactuados 
com a população.

Como é do conhecimento deste parlamento, apesar de superados 
os desafios impostos pelas três ondas da pandemia da covid-19, 2022 
foi de um ano de expressiva instabilidade da economia global, tanto 
em função do conflito internacional quanto das medidas restritivas de 
natureza fiscal adotadas no Brasil. Isso se materializou em um cenário 
extremamente desafiador. Se de um lado os estados se depararam com 
uma supressão nas receitas em função das novas regras adotadas pelo 
governo federal para o ICMS e IPI, de outro lado, a inflação elevada, 
a ampliação do desemprego e da miséria em nosso país, impôs aos 
gestores a necessidade de melhorar a eficiência e buscar alternativas 
de enfrentamento aos problemas sociais, mesmo dispondo de menos 
recursos.

Aqui no Maranhão foi iniciado um trabalho eficaz durante a 
pandemia, ainda sob o comando do então governador Flávio Dino, com 
a ampliação da nossa rede hospitalar e de medidas necessárias à redução 
da transmissão do vírus. Esse esforço ao longo dos anos de 2020 e 2021 
nos possibilitou sair menos fragilizados da crise pandêmica, apesar dos 
novos desafios e da instabilidade fiscal presentes em 2022. Uma boa 
medida se deu no setor de serviços que, ao longo de 2022, conseguiu 
aumentar o número de trabalhadores ocupados e também o número 
de empresas abertas. Conseguimos recuperar o nível de atividade do 
estado para um cenário similar ao período pré-pandemia.

Como reflexo dos estímulos governamentais e do aumento das 

atividades econômicas, os dados do mercado de trabalho do Maranhão 
também reagiram positivamente. Em outubro de 2022, a taxa de 
desocupação registrada foi de 8,3%, voltando ao patamar de um dígito.

As várias ações desenvolvidas pelo Estado, principalmente 
mantendo e ampliando os investimentos públicos, fizeram com que 
chegássemos, proporcionalmente, ao primeiro lugar no Nordeste na 
geração de empregos.

Temos trabalhado, incansavelmente, em diversas áreas, buscando 
atender a todos maranhenses, especialmente os mais vulneráveis. Só 
em 2022, pavimentamos cerca de 1.387 km de vias urbanas e rurais 
em 66 municípios do estado, com aproximadamente R$ 179 milhões 
investidos. Além disso, destinamos R$ 37 milhões para pavimentação 
de ruas com blocos de concreto, em diversos municípios.

Ainda citando a infraestrutura, com o olhar para o nosso 
potencial econômico, o Porto do Itaqui encerrou o ano com mais de 
R$ 90 milhões em investimentos em obras estruturantes, incluindo 
um novo berço. Sua movimentação de cargas superou as expectativas e 
chegou a mais de 33 milhões de toneladas - um novo recorde anual. 
Os bons resultados que vem alcançando ano a ano fizeram com que 
o porto recebesse o prêmio de Excelência da Indústria Portuária 
2022 na categoria Desenvolvimento de Infraestrutura Portuária, 
concedido pela Organização dos Estados Americanos e Delegação 
Latino-Americana da Associação Americana de Autoridades Portuárias, 
comprovando sua gestão inovadora e seu trabalho de excelência.

Nossas ações têm como grande objetivo a geração de emprego 
e renda. Por meio do programa Mais Renda, importante pilar de 
inclusão socioprodutiva do nosso governo, atendemos milhares de 
pessoas. Os novos empreendedores populares obtiveram renda em 
eventos organizados pelo governo, como o Maior São João do Brasil e 
o Natal do Maranhão.

Buscando assegurar o direito de acesso à água e esgotamento de 
qualidade em todo o território maranhense, continuamos com a política 
de ampliação dos diversos sistemas de água e esgoto. Foram entregues 
novos poços para Sistemas Convencionais de Abastecimento de Água 
em 9 municípios. Além disso, foram construídos Sistemas

Simplificados de Abastecimento de Água em 40 cidades, 
incluindo comunidades tradicionais, como parte do programa Maranhão 
Quilombola. Em São Luís, foram investidos aproximadamente R$ 15 
milhões no Sistema de Esgotamento Sanitário.

Ainda na capital, iniciamos o maior projeto de balneabilidade 
do Maranhão, com ordem de serviço assinada no valor de R$ 45 
milhões, um investimento importantíssimo para fomentar o turismo em 
nosso estado e melhorar o lazer dos maranhenses.

Somos um Estado que valoriza a ciência. Por isso, seguimos 
lançando editais para incentivar a pesquisa científica e tecnológica, 
como o Edital de Apoio a Projeto de Pesquisa, no valor de R$ 8 
milhões, o maior valor já investido neste edital. Lançamos também o 
edital Geração Ciência Robótica e o Programa de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico Regional para estimular a fixação de doutores 
nas instituições de ensino superior no Maranhão. Estas iniciativas, 
somadas a tantas outras, demonstram o nosso compromisso com o 
fortalecimento e disseminação do conhecimento científico.

A educação nós seguimos tratando como prioridade. Em 2022, 
inauguramos unidades dos IEMAs Plenos nos municípios de 
Carutapera, Zé Doca, Santa Helena, Chapadinha, Coelho Neto, Colinas, 
Tutoia, Balsas, Alto Alegre do Pindaré, Santa Inês e São Mateus. Foram 
inaugurados, também, IEMAs do Campo em Peritoró, Timon e Vila 
Maranhão; IEMAs Vocacionais em São Luís, Palmeirândia, São Bento 
e Pinheiro, ampliando substantivamente a rede de ensino técnico do 
Maranhão. Como resposta aos investimentos, os alunos da rede estadual 
de educação - tanto do IMA quanto dos Centros Educa Mais de Ensino 
Médio Integral -, tiveram êxito em várias competições regionais, 
nacionais e mundiais.

Buscando aumentar cada vez mais o acesso ao ensino superior 
da população do estado, assinamos o termo de autorização para 
construção do prédio de Medicina no campus da UEMA de São 
Luís, com previsão de entrega para 2024. É previsto que 100 alunos 
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sejam formados anualmente, democratizando o acesso à universidade, 
ampliando a disponibilidade de médicos em nosso estado e contribuindo 
para melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Aumentamos a remuneração do professor. Em 2022, a 
remuneração inicial da carreira de professor com carga horária 40h 
semanais passou de R$ 6.358,96 para R$ 6.867,86, o que representa 
uma valorização da carreira do estado e ajustes acima da inflação. O 
Maranhão paga quase R$2.500 a mais do que o piso exigido pela lei 
para aqueles que fazem jornada de 40 horas.

Nosso governo também investiu muito na área da segurança. 
Aumentamos o efetivo da polícia com a entrada de 421 novos 
membros, incluindo 330 policiais militares, 75 policiais civis, 6 peritos 
e 10 médicos legistas; além de mais de mil promoções para os 
policiais já pertencentes ao quadro.

Implantamos 23 novos conselhos comunitários atuando no 
interior do Maranhão; levamos novas delegacias a Vitória do Mearim, 
Cedral e Bequimão; reinauguramos a Superintendência Estadual de 
Prevenção e Combate à Corrupção e a Delegacia de Repressão ao 
Narcotráfico em Imperatriz; reformarmos as delegacias de Pinheiro, a 
Delegacia de Defraudações e a Delegacia do Consumidor, em São Luís.

Na saúde, inauguramos a segunda etapa do Hospital da Ilha, 
que passa a atender também nas áreas de urologia, neurologia, ortopedia 
e gastroenterologia. O hospital agora conta com 118 leitos de enfermaria 
e 43 leitos de UTI. Os tratamentos ofertados incluirão serviços de 
bucomaxilofacial, vascular, hemodiálise, cirurgia pediátrica, cirurgias 
no pescoço e cabeça e atendimento em especialidades intensivistas, de 
urgência e emergência. Com investimento estimado em mais de R$ 
146 milhões, será um marco na história da saúde pública do Maranhão. 
Por outro lado, lançamos o Avança Mais Saúde, ação itinerante que 
realizou mais de 15 mil atendimentos.

Atentos à temática ambiental, participamos da COP27, a 
maior conferência do mundo sobre mudanças climáticas, ocasião que 
apresentamos o Potencial Econômico Sustentável do Estado.

Aproveitamos para realizar negociações técnicas com governos, 
cientistas, representantes dos ministérios do meio ambiente e do 
exterior, membros da sociedade civil e outros grupos.

Entre as metas estabelecidas pelo Maranhão, estão a redução 
do desmatamento e da degradação ambiental na região amazônica, a 
destinação adequada de resíduos, a promoção da educação ambiental 
e a diminuição dos focos de queimadas criminosas por meio do 
projeto Maranhão Sem Queimadas. Além disso, em parceria com 
o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 
das Nações Unidas, assinamos um acordo de financiamento para 
a implementação do Projeto Amazônia de Gestão Sustentável 
(PAGES), com o objetivo de preservar o bioma Amazônia e promover 
a agricultura familiar, fornecendo aos pequenos agricultores e 
comunidades tradicionais ferramentas para melhorar sua situação 
socioeconômica sem esgotar os recursos naturais. Concluímos e 
sancionamos a Lei do Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma 
Cerrado e Sistema Costeiro, que tem como objetivo viabilizar o 
desenvolvimento sustentável a partir da conciliação do desenvolvimento 
socioeconômico com a proteção ambiental e, hoje, podemos dizer com 
orgulho que temos esse importante instrumento de planejamento do 
território, estabelecido pela política nacional do meio ambiente, para 
todo o estado do Maranhão.

O Estado do Maranhão prioriza a garantia de direitos humanos. 
Avançamos muito na proteção aos direitos dos povos ao criarmos, por 
meio do Decreto n° 37.761 de 28 de junho de 2022, a Política Estadual 
de Proteção aos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais de 
Matriz Africana e Afro-Brasileiras e implementarmos o Estatuto 
Estadual dos Povos Indígenas do Maranhão. Instituímos a Rede 
Estadual de Promoção, Defesa,

Proteção e de Articulação de Políticas Públicas para 
LGBTQIA+; ampliamos o

Programa Travessia, agora chegando a 46 municípios, e a Rede 

de Proteção dos Direitos das Mulheres. Além disso, fortalecemos a 
Casa de Apoio Ninar, que realizou mais de 58 mil atendimentos para 
crianças com microcefalia, síndrome de Down, autismo e infecções 
congênitas; aumentamos os atendimentos da Clínica Sorrir. Hoje, 
o nosso sistema prisional é o que apresenta, em termos percentuais, 
o maior número de pessoas privadas de liberdade em atividades 
educacionais e laborais do país.

No turismo, atingimos um recorde no mês de julho. No 
primeiro semestre de 2022, a nossa capital obteve a maior taxa de 
ocupação hoteleira dos últimos 10 anos, registrando média de 80%. Em 
Barreirinhas, houve um crescimento de 30% na ocupação dos hotéis, 
resultado importante da política de incentivo ao turismo que vem sendo 
realizada pelo governo. Além disso, entrou para a história o primeiro 
voo comercial no Aeroporto Regional de Barreirinhas, passando pelo 
Ceará, Piauí e o Maranhão, conectando os quatro destinos da Rota das 
Emoções. Os voos potencializaram o turismo da região, aumentando o 
fluxo de turistas, gerando emprego e renda local.

Promovemos o Maior São João do Brasil, que durou 60 dias 
e apresentou mais de 500 atrações em 300 arraiais, em mais de 90 
municípios. Também realizamos a 53ª edição da Festa da Juçara, com 
a reforma do Parque da Juçara. O Natal do Maranhão, em São Luís, 
promoveu desfiles, shows natalinos, video mapping e até máquina de 
neve; com programação chegando ainda a 21 municípios maranhenses.

Em todo o estado, entregamos muitas obras, como: areninhas, 
parques ambientais, escolas, novas unidades prisionais, bibliotecas, 
pontes, praças e tantas outras que levaram mais qualidade de vida as 
pessoas e geraram emprego e renda para a nossa população.

Neste ano de 2023, iniciamos um novo ciclo governamental, 
que combina a experiência de um governo de continuidade e o meu 
compromisso com desenvolvimento sustentável. Temos a missão de 
gerir as nossas riquezas com o olhar voltado para o bem-estar do nosso 
povo, associado à preservação do meio ambiente.

O Maranhão apresenta todas as condições para isso. Destaco a 
sua localização privilegiada, com uma estrutura logística que interliga 
rodovias, ferrovias e portos próximos aos principais mercados do 
mundo; cidades potencialmente turísticas, com belezas naturais únicas; 
e vastos recursos hídricos e energéticos que, somados aos nossos solos 
férteis, são fontes inigualáveis de oportunidades para os maranhenses.

Para obtermos sucesso em nossa jornada, teremos como ação 
prioritária o fortalecimento do planejamento e a construção das bases 
para o Maranhão do futuro. Esse processo se iniciou com o lançamento 
do Plano Maranhão 2050, instrumento de longo prazo pioneiro no 
estado na área do planejamento que será fundamental para consolidar a 
participação social.

O Plano é uma ferramenta essencial para garantir a continuidade 
das ações estaduais e gerar coordenação das ações públicas, privadas, 
da academia e da sociedade civil organizada, rumo a um projeto de 
desenvolvimento sustentável para as próximas gerações.

Para viabilizar a implementação das iniciativas estruturantes 
advindas do Plano Maranhão 2050, fortaleceremos a participação da 
sociedade e as bases da nossa gestão pública a partir da estruturação 
das nossas unidades administrativas responsáveis pela gestão fiscal, 
transparência, planejamento, monitoramento e avaliação.

A experiência dos últimos anos me permitiu conhecer o Maranhão 
mais profundamente.

O nosso foco, para este novo ciclo, será o Desenvolvimento, 
a partir de uma Educação forte, voltada para a formação dos nossos 
jovens, tanto em áreas técnicas quanto de nível superior, visando o 
aumento da empregabilidade e da renda. O Combate à Fome é outra 
importante política do nosso governo. É necessário fortalecermos a 
politica de segurança alimentar garantindo as condições adequadas de 
nutrição dos maranhenses. O desenvolvimento passará, também, pela 
Paz no Campo, a partir de um grande programa de Regularização 
Fundiária, fomento ao adensamento de cadeias produtivas e a 
ampliação da participação da agricultura familiar nos mercados público 
e privado.

Nossa infraestrutura, otimizada a partir da integração logística, 
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beneficiará o Maranhão e também os estados parceiros, que são 
importantes produtores nacionais de commodities. O potencial agrícola 
nacional e, especialmente do Maranhão, é outro elemento estratégico 
no contexto de um Brasil com demanda crescente de alimentos. A 
economia verde é uma realidade que vai se impor cada vez mais no 
mundo todo, sendo a questão climática o principal desafio coletivo do 
nosso tempo.

O Maranhão, como um estado tão biodiverso e repleto de 
riquezas naturais, tem grande potencial de gerar renda aliada à produção 
de baixo carbono, fomentar a bioeconomia e de aproveitar a incidência 
solar e o fluxo de ventos, para despontar como um estado protagonista 
no desenvolvimento sustentável e uso de energias renováveis.

Pensando nos possíveis investimentos, precisamos preparar, ainda 
mais, nossa força de trabalho. Por isso, também continuaremos tendo 
a educação como prioridade, fortalecendo o ensino integral, ensino 
técnico e ensino profissionalizante. No ensino superior, continuaremos 
ampliando e interiorizando a nossa educação, pois sabemos que se trata 
de um importante vetor para o desenvolvimento que almejamos.

Para que todos os pontos de conectem, precisamos combater a 
fome que ainda persiste e é um desafio global, exposto nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. O Maranhão leva esse desafio muito 
a sério; por isso, esta será uma das prioridades para os próximos 4 anos. 
A experiência com os

Restaurantes Populares, que já são 170 e servem cerca de 168 
mil refeições por dia, foi muito bem-sucedida. Tanto que ampliaremos 
e aperfeiçoaremos essa política, fazendo o alimento chegar a quem mais 
precisa de forma integrada com a agricultura familiar.

A regularização fundiária também será fundamental para gerar 
crescimento econômico e minimizar as desigualdades sociais. Além do 
que foi apresentado, o Maranhão tem muitas oportunidades de avançar 
nos setores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, alinhado as 
potencialidades do território maranhense as demandas do mercado de 
trabalho.

O nosso estado apresenta muitos ativos naturais, culturais e possui 
uma população trabalhadora. Estamos iniciando este mandato com a 
plena confiança de que, com a ajuda de todos os poderes, construiremos 
um Maranhão mais forte, com o povo tendo acesso a serviços básicos 
de qualidade, a condições de ampliação de suas capacidades sociais e 
independência econômica. Como municipalista convicto, ressalto ainda 
a importância das cidades em todo este processo. São elas que devem, a 
cada ação, serem fortalecidas. Afinal, cidades fortes formam um estado 
do futuro.

Tenho a certeza de que, juntos, venceremos os desafios, por um 
Maranhão mais justo, solidário e com mais oportunidade para todos.

       
O meu muito obrigado!                            

  

Ata da Décima Quinta Sessão Solene para a entrega do Título de 
Cidadão Maranhense ao Senhor Gilson Ramalho, realizada no plenário 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia primeiro de 
agosto de dois mil e vinte e dois. 

Presidente em exercício, Deputado Professor Marco Aurélio

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão Solene para a entrega do título de Cidadão 
Maranhense ao Senhor Gilson Ramalho, concedida por meio da 
Resolução Legislativa nº 1108/2022, oriundo do Projeto de Resolução 
Legislativa nº 013/2022, de sua autoria. O presidente convidou 
para compor a Mesa o Senhor Gilson Ramalho; Senhor Sebastião 
Madeira, Secretário de Estado da Casa Civil, que, neste ato, também 
representa o Governador Carlos Brandão; o Excelentíssimo Senhor 
Eduardo Nicolau, Procurador Geral de Justiça do Maranhão; a Senhora 
Desembargadora Francisca Galiza, a Senhora Juíza Doutora Sueli 
Feitosa, vice-presidente da Associação dos Magistrados; o Senhor 
Daniel Blume, Conselheiro Federal da OAB; o Senhor Antino Noleto, 

Diretor de Administração da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
Convidou, em seguida, a todos para assistir a um vídeo sobre a trajetória 
do homenageado, passando a palavra para o Secretário-Chefe da Casa 
Civil, Sebastião Madeira. Na sequência, o Deputado Professor Marco 
Aurélio fez a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Doutor 
Gilson Ramalho, que subiu à tribuna, para agradecer a homenagem. 
O Presidente, Deputado Professor Marco Aurélio teceu considerações 
finais e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão solene 
e, para constar, foi lavrada a presente ata. 

Deputado Professor Marco Aurélio
Presidente, em exercício.

Ata da Décima Sexta Sessão Solene para entrega da Medalha 
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” a Senhora Maria do Socorro 
de Moura Matos, realizada no plenário da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, no dia primeiro de setembro de dois mil e vinte 
e dois. 

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Helena Duailibe.

Às onze horas, a Presidente em exercício, Deputada Helena 
Duailibe, em nome de povo e invocando a proteção de Deus, iniciou 
a sessão solene convocada para a entrega da Medalha do Mérito 
Legislativo “Terezinha Rego” a Senhora Maria do Socorro de Moura 
Matos, concedida por meio da Resolução Legislativa nº 1008/2019, 
oriundo do Projeto de Resolução Legislativa nº 141/2019, de sua 
autoria. Convidou para compor a Mesa a Senhora Maria do Socorro 
de Moura Matos, homenageada desta Sessão Solene. Em seguida, 
ocupou a Tribuna da Casa para fazer um pronunciamento em alusão 
à homenageada e na sequência fez a entrega da Medalha do Mérito 
Legislativa Terezinha Rego a Senhora Maria do Socorro de Moura 
Matos, que fez um discurso de agradecimento pela comenda. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão Solene. Para constar, foi 
lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 01 setembro de 2022.

Deputada Helena Duailibe
Presidente em exercício

Ata da Décima Sétima Sessão Solene para a entrega do Ttítulo de 
Cidadão Maranhense ao Senhor Lahésio Rodrigues do Bonfim, realizada 
no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 
quatro de agosto de dois mil e vinte e dois. 

Presidente, em exercício, Deputado Wellington do Curso.

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão Solene para a entrega do título de Cidadão 
Maranhense ao médico Lahésio Rodrigues do Bonfim, concedido 
por meio de Resolução Legislativa nº 1101/2022, oriunda do Projeto 
de Resolução Legislativa nº 012/2022 de sua autoria. O presidente 
convidou para compor a Mesa o Deputado Federal Aluísio Mendes, 
Presidente do PSC no Maranhão e o Vereador de São Luís, o Doutor 
Gutemberg. Em seguida, foi exibido um vídeo, mostrando a trajetória 
profissional e política do Doutor Lahésio do Bonfim. Em seguida, o 
Presidente convidou a senhora Selma Jorge, natural do município de 
São Pedro dos Crentes, para falar em nome do município, fazer uma 
homenagem e uma referência ao trabalho realizado peloo Doutor 
Lahesio Bonfim naquela pequena cidade do estado do Maranhão. 
Concluída a fala da Senhora Selma Jorge, o Presidente concedeu a 
palavra ao vereador Doutor Gutemberg e ao Deputado Federal Aluísio 
Mendes, que discorreram sobre a trajetória do Doutor Lahesio Bonfim, 
parabenizando-o pela homenagem recebida.

Na sequência, o Deputado Wellington do Curso fez a entrega 
do Título de Cidadão Maranhense ao Doutor Lahésio Rodrigues 
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do Bonfim, que subiu à tribuna, para agradecer a homenagem. Para 
concluir, o Presidente em exercício, Deputado Wellington do Curso 
teceu suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, declarou 
encerrada a sessão solene e, para constar, foi lavrada a presente ata. 

Deputado Wellington do Curso
Presidente em exercício

Ata da Décima Oitava Sessão Solene em homenagem aos trinta 
anos de criação da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais 
de Educação, realizada no dia quinze de setembro, no Plenário da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

Presidente, em exercício, Deputada Betel Gomes

A Senhora Presidente em exercício, Deputada Betel Gomes, 
em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 
Sessão Solene em homenagem aos trinta anos de criação da UNCME 
(União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), aprovada 
por meio do Requerimento nº 204/22, de sua autoria. Chamou para 
compor a Mesa o Senhor Emerson de Araújo Silva, Coordenador 
Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, 
Seccional do Maranhão; a Senhora Gilvânia da Conceição Nascimento, 
representante da Diretoria Nacional da UNCME; Senhor Professor 
Roberto Mauro Gurgel, Vice-presidente do Conselho Estadual de 
Educação do Maranhão; Senhora Maria Lindinalva Batista, ex-
coordenadora da UCME – Maranhão; Senhor Dr. Paulo Avelar, 
Promotor de Justiça, representante do CAOP da Educação Ministério 
Público do Maranhão e o Deputado Wellington do Curso. Convidou 
a todos para acompanhar, em posição de respeito, o Hino Nacional e 
na sequência assistir ao vídeo institucional de criação da UNCME. 
Transferindo a presidência da sessão ao Deputado Wellington do Curso, 
a Deputada Betel Gomes dirigiu-se à tribuna para prestar homenagem 
à referida entidade, seguida pelo Deputado Wellington do Curso, que 
fez um breve discurso. Dando prosseguimento, a Presidente passou a 
palavra ao Senhor Emerson de Araújo Silva, Coordenador Estadual da 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Seccional do 
Maranhão; à Senhora Gilvania da Conceição Nascimento, representante 
da Diretoria Nacional da UNCME; ao Professor Roberto Mauro Gurgel, 
Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão e ao 
Doutor Paulo Avelar, Promotor de Justiça, representante do CAOP - 
Educação Ministério Público do Maranhão. A Senhora Presidente em 
Exercício, Deputada Betel Gomes, abriu um espaço para homenagear 
as personalidades da trajetória histórica da UNCME nacional, durante 
esses 30 anos, e do Maranhão, em torno de quase vinte anos já de 
existência.  Agradecendo a todos pela presença e nada mais havendo a 
tratar, a Presidente declarou encerrada a presente Sessão.

Deputada Betel Gomes
Presidente, em exercício.

ATO DO PRESIDENTE Nº 002/2023

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, Deputada Iracema Vale no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o art. 14, inciso I, alínea “r” 
do Regimento Interno,

RESOLVE:

Convocar uma Sessão Extraordinária a ser realizada dia 06 de 
fevereiro de 2023, as 16 horas, para leitura e tramitação de matérias de 
interesse do Poder Legislativo . 

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, em 03 de fevereiro 2023. 

Deputada Iracema Vale  
Presidente

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 105/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando MELISSA DE 
ALMEIDA MARTINS PEIXOTO, RAIMUNDO RUI BARBOSA 
ARRUDA, RONALDO JOSE ALVES BRITO, ILAN KELSON 
DE MENDONÇA CASTRO, FRANCISCO DAS CHAGAS REGO 
MOREIRA, GUTTEMANN COELHO DE SOUSA, ELIZANDRO 
AMORIM DA SILVA, KAELLA ARRUDA COELHO, ANDRE 
LUIS PONTES TEIXEIRA e MARYSOL NASCIMENTO SILVA 
DANTAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, JOABES BATISTA DA SILVA CARVALHO, 
para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e 
DEMERSON DE LIMA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 106/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando TARCIELLE RISE 
VIEIRA DE CARVALHO e JOSE LUIS SILVA DE SOUZA, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 107/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  
nº 11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando CRISTIANO 
COSTA, JOSE ALBERTO LOPES DA SILVA, ELMA DE FATIMA 
NASCIMENTO ROXO, ADRIANA SOEIRO OLIVEIRA COSTA 
e ANA PRISCYLLA ASSUNÇÃO ARAUJO, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 108/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
FRANCISCO RIBEIRO DO AMARAL FILHO, ANA KELLY DA 
SILVA QUEIROZ, SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA, 
ANA LUCIA SANTOS ARAUJO, ALEX ANDRE RODRIGUES 
SOUSA MESQUITA, ALEX LIMA SILVA, DENIS DA CRUZ 
RIBEIRO, ALINE TEIXEIRA PEREIRA, LUCIANA CRISTINA 
DA SILVA SOARES e DENISE MARIA TEIXEIRA SOARES 
BATISTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, ANNA THALYSSA BRITO LINS, para o 
Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e JOEL 
NETO MOTA VILELA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 109/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando DOUGLAS SOARES 
LUSO e HERKWALDO DO NASCIMENTO SILVA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 110/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  
nº 11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando CARLOS 
ALBERTO LIMA SOARES, MARCOS GABRIEL NUNES 
DA SILVA, ELIJACY FONSECA SILVA e MARCO AURELIO 
SEBA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 111/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando JOSE 
AGNALDO VASCONCELOS SANTOS, ALEXANDRE CESAR 
BUZAR MACHADO, FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO 
NETO, SOLANGE SILVA BARBOSA, CICERO DE SOUSA 
CAMPOS FILHO, DENIGLESIA SAMPAIO MARTINS SANTOS, 
WELDES COSTA PINTO, GABRIELE FACUNDO PEREIRA, 
IRONARA PESTANA MARTINS e CRISTINA MARIA DA CRUZ 
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VALERIO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, DINAILCE FERREIRA VIANA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e VAGNER 
FERREIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 112/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando JUANITO SALVATORIO 
PEREIRA MAIA e CAIO BRENO SOUSA CARVALHO, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 113/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando LUCAS SALES 
GONÇALVES, MELICIA PAZ SANTOS ALMEIDA, MARIA 
JULIANA BEZERRA VIANA, DEIVIDE GEAN SILVA SOARES 
e VICTOR RUAN SÁ MAIA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 117/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando JOYCE 
THAYNA GONZAGA DE SOUSA, ROSSENY JERRY ALVES 
LIMA, LAYS DE FATIMA LEITE LIMA MURAD, JUSCELINA 
RODRIGUES DA COSTA, LAYNA GABRIELE ARAUJO DA 
COSTA, NEYLA SILVA DIAS ANDRADE, MARIA CELIDADE 
FERREIRA FELIX,  DEOCLESIO DE OLIVEIRA, JOSEANY 
HELIZABETH DIAS CARVALHO DE SOUZA e WESLEY DA 
SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, GLAUCIANE DA SILVA SOARES para 
o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e 
ARTHUR DA PAIXÃO OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 118/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando BIANCA DOS SANTOS 
DE OLIVEIRA e THALISON SANTOS SOUSA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 119/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando AMANDA BEATRIZ 
ALVES DE SOUSA, MARCIO GERSON FERREIRA SOUSA, 
LAMOUNIER DUTRA FERNANDES, IVANILDO FELIPE 
DE SOUZA JUNIOR e MARGARETH MARIA MACHADO 
RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 120/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
THALYTA SILVA LINHARES, TERESINHA DE JESUS DE 
SOUZA DOOLIN, PAULO CEZAR DE SOUSA BARROS, 
FRANCISCO DE SOUSA SANTANA, PRISCILLA CARVALHO 
FILGUEIRA RODRIGUES, ANA ALICE DE ARAUJO 
SCHERER, IRANILDE SILVA FURTADO, JOSE ARAUJO 
DA CONCEIÇÃO SOUSA e MARIA DE FATIMA SOUSA 
CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, HILDELENE CORREIA SANTOS, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e JOÃO 
HENRIQUE MOREIRA MAIA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 121/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando RAFAELA GOMES 
NASCIMENTO DA SILVA e CARLOS LIMA SILVA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 

Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 122/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  
nº 11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando AYRTON 
MAGALHÃES ALVARENGA JUNIOR e NICODEMAS ALVES 
DE SOUSA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 126/2023,  de 03 de fevereiro de 2023, exonerando 
GUSTAVO SANTOS DUARTE BORGES, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 127/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, exonerando JOANA DIAS DOS 
SANTOS DE SOUSA e MIÇURIA MARA RIBEIRO, do Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 128/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando PALOMA 
FERREIRA PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 129/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando FRANCISCO RAILLEN 
TEIXEIRA MARTINS e KAREN LETICIA DE OLIVEIRA 
CANTANHÊDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 130/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, exonerando MARIA DA CRUZ 
BONIFACIO DE OLIVEIRA,  do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 131/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando GEISA CARNEIRO 
DE CARVALHO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 132/2023, de 03 de fevereiro de 2023, exonerando 
LEUZANIRA ARAUJO PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 133/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando KAIQUE 
CARDOSO GOMES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 134/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13.01.2022, exonerando AUREMA MUNIZ MENDES, do 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 135/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13.01.2022, nomeando JOSE WALISON FERREIRA 
COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 136/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando ABIMAEL 
LINKON SILVA CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado-1 de Subdiretor de Orçamento e Planejamento, do Quadro de 
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Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 137/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
WALDINEY DA SILVA MARINHO, para  o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado-1 de Subdiretor de Finanças, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 138/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
ARNALDO AROUCHE SOUSA JUNIOR, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; 
GLAUCE LILIAN MOURA ARAUJO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo; JOSÉ CARLOS 
MENDES JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 
de Assessor Parlamentar e TACILA MAYARA DA SILVA CORREA, 
para  o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 139/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando GREGORIO 
LIRA DANTAS DO AMARAL, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 140/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando JURACI 
VIEIRA DA SILVA FILHO, para  o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado-1 de Subdiretor de Televisão Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 141/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando FERNANDO 
CESAR MORAES DE JESUS, para  o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado-1 de Subdiretor de Publicação e Divulgação, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 142/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando GABRIEL 
PINHEIRO DE SOUSA, para  o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 143/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando ÉRIKA 
LOPES NOGUEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 144/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando ANANDA 
EMILY DE MENEZES COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 145/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando GABRIELA 
OLIVEIRA RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 146/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
AURIVETE SOUSA LIMA, DYOGO ALHADEF CANAVIEIRA, 
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS e MAURICIO JOSE 
DIAS  LEITE, para o Cargo em Comissão,  Símbolo DANS-1 de 
Assessor Parlamentar;

MILEIDE CORDEIRO MORAES  e ZONÁRIA NOLETO 
DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,  Símbolo DAS-3 de  
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 147/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando MARIA 
ARISTEIA RABELO CAMPOS MACHADO, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo Isolado-1 de Subdiretor de Cerimonial e Relações 
Públicas, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 148/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
JEFFERSON GONÇALO LUCENA, para o Cargo em Comissão, 

Símbolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder,  
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 149/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando LUDMILA 
ROSA RIBEIRO DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 150/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
DANIELSON VIANA PEREIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 151/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando SILVANA 
DE OLIVEIRA LEAL, para  o Cargo em Comissão,  de Diretor de 
Desenvolvimento Social, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 152/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
DOMINGOS HUMBERTO MATOS, para  o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 153/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando CAMILA 
CORREIA LIMA DE MESQUITA, para o Cargo em Comissão, de 
Assessor Chefe da Mesa Diretora, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 154/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando EDUARDO 
HENRIQUE TAVARES DOMINICI, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

 
Nº 155/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 

RAULIFRAN DA SILVA COSTA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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