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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Márcio Honaiser
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 / 02 / 2022 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE.........07 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........18 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO............28 MINUTOS
4.  BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 17.02.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

1. REQUERIMENTO Nº 026/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, SOLICITANDO QUE SEJA 
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE COM A MAIOR BREVIDA-
DE POSSÍVEL, TENDO COMO TEMA CENTRAL HOMENAGEAR 
A JUVENTUDE SOCIALISTA DO PDT, QUE EM 15 DE FEVE-
REIRO DO CORRENTE COMPLETA 41 ANOS DE EXISTÊNCIA.

2. REQUERIMENTO Nº 027/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJA 
DISCUTIDO  E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 071/2022, DE AU-
TORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.

3. REQUERIMENTO Nº 028/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTI-
DO  E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE 
SESSÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003 /2022, 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 025/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJA ENCAMI-
NHADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO AMIGO 
E COMPANHEIRO DE LUTA SENHOR FRANCISCO OLIVEIRA 
(SR. CHICÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 029/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE SEJA 
REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, VOTO 
DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR AN-
TÔNIO CÉSAR BARONI PEREIRA, OCORRIDO NO DIA 15 DE 
FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NESTA CAPITAL. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 16/02/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 061/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 
DE INCENTIVO A INICIAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 062/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, CONCEDENDO DE TÍTULO DE UTI-
LIDADE PÚBLICA AO INSTITUTO EDUCACIONAL BETEL.

PROJETO DE LEI Nº 063/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDA-
DE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE 
DETERMINAÇÃO E CONTROLE DE  AFLATOXINAS EXISTEN-
TES NOS ALIMENTOS QUANDO DESTINADOS AO  CONSUMO 
HUMANO.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 41/2022 (MENSAGEM Nº 10), DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI 7799 DE 
19 DE DEZEMBRO DE 2002.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 047/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, INSTITUI A “CAMPANHA ESTADUAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER E OU-
TRAS DEMÊNCIAS”, INSTITUI O “DIA ESTADUAL DA CONS-
CIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTRAS 
DEMÊNCIAS” E REVOGA A LEI ESTADUAL Nº 10.271, DE 30 DE 
JUNHO DE 2015.

PROJETO DE LEI Nº 048/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A EXIBIÇÃO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO MARANHENSE NAS 
TELAS DE CINEMAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ASSEGURA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O DIREITO À COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA QUANDO DO RELAXAMENTO DE MEDIDA DE PRIVA-
ÇÃO DE LIBERDADE OU DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊN-
CIA APLICADA CONTRA QUEM DEU CAUSA À VIOLÊNCIA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 050/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A LIBERDADE RELI-
GIOSA E/OU CREDO E A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS A QUEM PRATICAR ATOS DE DISCRIMINAÇÃO POR 
MOTIVO DE RELIGIÃO OU CRENÇA, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 051/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE A ÁREA DE SEGURAN-
ÇA ESCOLAR (ASE) COMO ESPAÇO DE PRIORIDADE ESPE-
CIAL DO PODER PÚBLICO. 

PROJETO DE LEI Nº 052/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO MARANHÃO A REALIZAÇÃO DE SEMINÁ-
RIOS, PALESTRAS, CURSOS E/OU ATIVIDADES CORRELATAS 
DE CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO CONSTITUCIONAL E 
DO CONSUMIDOR.

PROJETO DE LEI Nº 053/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE 
CARTAZES NOS CARTÓRIOS, MATERNIDADES, HOSPITAIS 
E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SIMILARES, INFORMANDO ÀS 
GESTANTES, AOS PAIS E AOS FAMILIARES SOBRE O DIREI-
TO A ORIENTAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS A RECÉM 
NASCIDOS.

PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFE-
RENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS 
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PA-
CIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS.

PROJETO DE LEI Nº 055/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE A RACIONALIZAÇÃO 
E A DESBUROCRATIZAÇÃO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO ESTA-
DUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO- DETRAN/MA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
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PROJETO DE LEI Nº 056/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI NO ESTADO DO MARA-
NHÃO A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO TESTE 
DO OLHINHO NOS RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADES E 
SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA O DIAGNÓSTICO DE DOEN-
ÇAS OCULARES.

PROJETO DE LEI Nº 057/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O CADASTRO ESTA-
DUAL DE INFORMAÇÕES PARA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E 
DA JUVENTUDE.

PROJETO DE LEI Nº 058/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO 
DE SEMINÁRIOS, PALESTRAS E DEBATES SOBRE DIREITO 
DOS ANIMAIS E PROTEÇÃO ANIMAL NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 059/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE PRAZO MÁXIMO PARA 
INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS COMER-
CIAIS E INDUSTRIAIS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS, 
BEM COMO AUTORIZA SUA REALIZAÇÃO POR VIDEOCON-
FERÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 060/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DO FORNECIMENTO AO CONSUMIDOR DE INFORMAÇÕES 
E DOCUMENTOS POR PARTE DE OPERADORAS DE PLANO OU 
SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CASO DE 
NEGATIVA DE COBERTURA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
CEL QOPM MARCO AURÉLIO LINDOSO DE BRITO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, CONCEDE MEDALHA 
MANOEL BECKMAM AO SENHOR FRANCISCO MAGALHÃES 
DA ROCHA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PADRE JA-
MES WILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA.

MOÇÃO Nº 004/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO AO SR. DANIEL BLUME PELA SUA POSSE NA DIRE-
TORIA DA OAB NACIONAL.

PROJETO DE LEI Nº 042/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS 
AOS CONCURSOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO 
DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 043/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL 
DO POETA DE CORDEL”, A SER COMEMORADO NO DIA 22 DE 
MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 044/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE PROÍBE OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E AS OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA 
OU SEGURO À SAÚDE DE EXIGIR O CONSENTIMENTO DE 
CÔNJUGE OU DE COMPANHEIRO PARA REALIZAR OU AUTO-
RIZAR OS PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO DOS MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS QUE ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 045/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A LEI DE INCENTI-
VO, PROTEÇÃO E RESPEITO AOS CICLISTAS NO ÂMBITO DO 

ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 046/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO RAFAEL LEITOA, CONSIDERANDO DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA VILA 
ANGÉLICA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 023/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE PREVÊ A EXISTÊNCIA 
DE CADEIRAS DE RODAS E MACAS PARA TRANSPORTAR PA-
CIENTES OBESOS DOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 024/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O PROGRAMA 
EDUCATIVO “PEQUENO AGRICULTOR” NAS ESCOLAS ESTA-
DUAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 025/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE VEDA OS PLANOS DE 
SAÚDE DE LIMITAR AS CONSULTAS E SESSÕES DE FISIOTE-
RAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSI-
COTERAPIA NO TRATAMENTO DAS PESSOAS COM TRANS-
TORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), DEFICIÊNCIA FÍSICA, 
INTELECTUAL, MENTAL, AUDITIVA, VISUAL E ALTAS HABI-
LIDADES/SUPERDOTAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 026/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 
VALE TEA – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, COMO 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS QUE POSSUEM 
FILHOS COM ESTA SÍNDROME, EM SITUAÇÃO DE MAIOR 
VULNERABILIDADE SOCIAL.

PROJETO DE LEI Nº 027/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
ADOÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO ESCOLAR “ABA” PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPEC-
TRO AUTISTA (TEA) NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA.

PROJETO DE LEI Nº 028/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DEPRESSÃO INFANTIL 
E NA ADOLESCÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 029/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
– AVC NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 030/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO, INCENTI-
VO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO DO RETINO-
BLASTOMA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 031/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO SELO “ESTUDANTES DOADORES” PARA AS 
UNIVERSIDADES, CENTROS UNIVERSITÁRIOS E FACULDA-
DES QUE ESTIMULAREM O TROTE SOLIDÁRIO COM O OBJE-
TIVO DE INCENTIVAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROJETO DE LEI Nº 032/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI SOBRE O 
PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO INCENTIVO À DOAÇÃO 
DE CABELOS PARA PESSOA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.

PROJETO DE LEI Nº 033/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A JUN-
TADA DE DOCUMENTOS POR ADVOGADOS NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA ESTADUAL DIRETA E INDIRETA.

PROJETO DE LEI Nº 034/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
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TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA DA 
MULHER ADVOGADA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 035/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A “SEMANA 
DA CIDADANIA”, COM PALESTRAS SOBRE CIDADANIA, EDU-
CAÇÃO FINANCEIRA E DEFESA DO CONSUMIDOR NAS ESCO-
LAS PÚBLICAS DO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 036/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO “FUNDEB TRANSPARENTE”, PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUN-
DO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO, NO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 037/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE SOLICITA INSTITUIR 
E INCLUIR NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS A SEMA-
NA ESTADUAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR. 

PROJETO DE LEI Nº 038/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE GARANTE O ATEN-
DIMENTO PRIORITÁRIO AO DIABÉTICO EM TODA REDE PRI-
VADA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, DURANTE A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NECESSITEM JEJUM.

PROJETO DE LEI Nº 039/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE OBRIGA AS UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS A DISPONIBILIZAREM INFOR-
MAÇÕES REFERENTES AO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, 
QUANTIDADES EXISTENTES NA UNIDADE, BEM COMO AS 
INFORMAÇÕES DE TODAS AS OUTRAS UNIDADES MAIS PRÓ-
XIMAS.

PROJETO DE LEI Nº 040/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE AS 
AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO NAS SITUAÇÕES ES-
PECÍFICAS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, VISAN-
DO À PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Diretoria Geral de Mesa, 16 de fevereiro de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Neto Evan-

gelista.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário 
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 11 /2022                                              
São Luís, 14 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Cos-
teiro do Estado do Maranhão.

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
é resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.

Considerando a necessidade de compatibilizar o desenvolvimen-
to social e econômico com a proteção ao meio ambiente, o Código de 
Proteção do Meio Ambiente do Maranhão, instituído pela Lei nº 5.405, 
de 8 de abril de 1992, estabelece o zoneamento ambiental com um dos 
instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente.

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão (ZEE-MA) 
constitui instrumento de planejamento estratégico indispensável ao 
aperfeiçoamento das políticas públicas estimuladoras do desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável do Estado. A partir dele, o Poder 
Executivo será capaz de planejar e ordenar adequadamente o território 
maranhense, sobretudo no tocante ao Bioma Cerrado, foco de nossa 
atenção e dedicação laboriosa, nos últimos anos.

Foram realizadas dez audiências públicas, nas cidades de Pedrei-
ras, Presidente Dutra, Caxias, Chapadinha, Colinas, Balsas, Estreito, 
Barra do Corda (esta com foco na participação dos Povos Indígenas), 
Barreirinhas e São Luís, as quais foram conduzidas pelo Instituto Ma-
ranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC). O 
IMESC é órgão da administração indireta estadual, vinculado à Secre-
taria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE), competente para 
auxiliar a área de planejamento, por meio da realização de estudos e 
pesquisas, acompanhamento e avaliação de planos, programas e proje-
tos, bem como responsável pela manutenção do sistema de informação 
e cartografia.

O ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro tem por objeti-
vo geral a promoção da sustentabilidade no Estado do Maranhão nas di-
mensões social, econômica, ambiental e político-institucional, por meio 
da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico sustentável 
com os riscos ecológicos e serviços ecossistêmicos, em favor das atuais 
e futuras gerações.

Dentre os objetivos específicos do ZEE-MA do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro, destacam-se, dentre outros, os de 1) preservar, prote-
ger, promover, manter e recuperar o patrimônio ecológico, paisagístico, 
histórico, arquitetônico, artístico e cultural do Estado do Maranhão; 2) 
estimular a economia da conservação como estratégia para manutenção, 
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recuperação, regeneração, restauração ou recomposição da vegetação 
nativa do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro maranhense; 3) estimular 
atividades produtivas com baixa emissão de poluentes, respeitando os 
parâmetros nacionais e estaduais estabelecidos para o uso dos recursos 
naturais; 4) orientar os agentes públicos e privados quanto à observância 
da capacidade de suporte ambiental na formulação e implementação das 
políticas públicas; e 4) implantação de corredores ecológicos regionais.

Com o intuito de garantir a conectividade e funcionalidade das 
paisagens de interesse ecológico, mantendo e potencializando os servi-
ços ecossistêmicos, bem como manter maciços vegetais representativos 
das diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, 
interligados por faixas de vegetação natural, além de facilitar o fluxo 
gênico, foram instituídos cinco corredores ecológicos do Bioma Cer-
rado e Sistema Costeiro Maranhense.

Após análise das componentes vegetacionais e de uso e cobertura 
da terra no Bioma Cerrado, foi prevista a manutenção de Reserva Legal 
de 80% para todas as áreas com florestas presentes no referido bioma, 
bem como o padrão de 35% de Reserva Legal para áreas com fitofisio-
nomias associadas a ambientes de cerrados. Para as demais áreas situa-
das a áreas a Leste do meridiano de 44º W, a reserva legal é de 20%, 
havendo, portanto, estrita observância aos parâmetros mínimos fixa-
dos pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Relativamente às fitofisionomias que não se enquadram no con-
ceito de floresta e cerrado, que estejam a Oeste do meridiano de 44ºW 
e que pertençam ao Bioma Cerrado será aplicado o índice de 35% 
de Reserva Legal. A definição de tal percentual considera estudos de 
equipe técnica coordenada pelo IMESC.

Por fim, reitera-se que a elaboração do Zoneamento Ecológico-
-Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado do Mara-
nhão, além de pautar-se em metodologia e critérios técnicos, consagrou, 
como todos os demais instrumentos de planejamento desenvolvidos no 
nosso Governo, o princípio da participação popular como mecanismo 
capaz de incorporar o conhecimento da sociedade ao processo de cons-
trução de um Maranhão melhor e de todos nós.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 072 / 2022

Institui o Zoneamento Ecológico-
-Econômico do Bioma Cerrado e Sistema 
Costeiro do Estado do Maranhão, e dá ou-
tras providências.

TÍTULO I
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIO-

MA CERRADO E 
SISTEMA COSTEIRO

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o Zoneamento Eco-
lógico-Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado do 
Maranhão, doravante denominado ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sis-
tema Costeiro.

Art. 2º O ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro é ins-
trumento de planejamento estratégico de ordenamento geográfico e 
gestão territorial do recorte espacial definido por esta Lei, composto 
por diretrizes e critérios ecológicos e agroecológicos, jurídico-institu-
cionais e socioeconômicos, a serem levados em conta na formulação de 
políticas públicas para:

I - melhoria da qualidade de vida da população;
II - proteção e recuperação do patrimônio ambiental remanes-

cente;
III - desenvolvimento socioeconômico sustentável;
IV - educação ambiental;
V - enfrentamento de mudanças climáticas em curso;  
VI - ordenamento territorial em escala regional; e
VII - inclusão socioprodutiva de populações tradicionais e povos 

originários.

Art. 3º Em conformidade com a legislação federal específica e 
com os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja sig-
natário, o ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, descrito 
cartograficamente no Anexo Único desta Lei, será observado para a 
consolidação: 

I - do processo de licenciamento ambiental;
II - das seguintes políticas públicas:

a) Florestal;
b) de Recursos Hídricos;
c) de Mudanças Climáticas;
d) de Regularização Fundiária; e
e) de Proteção à Biodiversidade e ao Conhecimento Tradicional 

a ele associado.

III - do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natu-
reza; e

IV - de uso e cobertura da terra.

Parágrafo único. O ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Cos-
teiro também será observado para a implementação de programas de 
fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Art. 4º Integram o Anexo Único a que se refere o art. 3º, caput, 
desta Lei:

 I - Mapa 1: Zonificação referente ao ano de 2021;
II - Mapa 2: Áreas protegidas referentes ao ano de 2021;

III - Mapa 3: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
referente ao ano de 2007; 

IV - Mapa 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
referente ao ano de 2020; 

V - Mapa 5: Aptidão agrícola das terras referente ao ano de 2021;
VI - Mapa 6: Hipsometria referente ao ano de 2021; 
VII - Mapa 7: Evapotranspiração Potencial Anual referente ao 

ano de 2021;
VIII - Mapa 8: Bacias hidrográficas referentes ao ano de 2021;
IX - Mapa 9: Vegetação referente ao ano de 2021; 
X - Mapa 10: Densidade demográfica;
XI - Mapa 11: Saldo e fluxo migratório entre os municípios do 

Bioma Cerrado e Sistema Costeiro entre 2005 e 2010;
XII - Mapa 12: Infraestrutura multimodal nos municípios do Bio-

ma Cerrado e Sistema Costeiro;
XIII - Mapa 13: Produto Interno Bruto per capita a preço de mer-

cado corrente referente ao ano de 2018; 
XIV - Mapa 14: Setor de atividade econômica de maior peso no 

Valor Adicional Bruto do Setor Primário referente ao ano de 2018;
XV - Mapa 15: Atividade econômica de maior peso no Valor 

Agregado Bruto do Setor Secundário referente ao ano de 2018;
XVI - Mapa 16: Atividade econômica de maior peso no Valor 

Agregado Bruto do Setor Terciário referente ao ano de 2018;
XVII - Mapa 17: Quantitativo de Territórios Quilombolas Certi-

ficados pela Fundação Palmares no Bioma Cerrado e Sistema Costeiro;
XVIII - Mapa 18: Assentamentos Rurais do Bioma Cerrado e Sis-

tema Costeiro;
XIX - Mapa 19: Áreas Institucionais do Bioma Cerrado e Sistema 
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Costeiro;

XX - Mapa 20: Mapa de Pressão de Uso e Cobertura da Terra 
(ano de 2007) do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Maranhão;

XXI - Mapa 21: Mapa de Pressão de Uso e Cobertura da Terra 
(ano de 2020) do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Maranhão;

XXII - Mapa 22: Suscetibilidade Morfoclimática à Erosão e/ou 
Lixiviação em Superfícies Geomorfológicas do Bioma Cerrado e Sis-
tema Costeiro; e

XXIII - Mapa 23: Suscetibilidade geológico-geomorfológica do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro.

§ 1º Com base em estudos e avaliações técnicas das ações previstas 
nesta Lei, os mapas referidos nos incisos I a XXIII deste artigo, poderão 
sofrer atualização por meio de decreto do Poder Executivo, observada 
a obrigatoriedade de utilização de escala igual ou superior a 1:250.000.

§ 2º A zonificação referida no inciso I deste artigo tem caráter 
indicativo para a formulação e implementação de políticas públicas de 
proteção ambiental, salvaguardas sociais e desenvolvimento socioeco-
nômico sustentável.

§ 3º Os originais dos mapas de que tratam os incisos I a XXIII 
deste artigo, ficarão depositados em arquivo específico no Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) ou 
órgão ou entidade que vier a sucedê-lo, a quem compete disponibilizá-
los à sociedade em meio digital.

§ 4º O uso da zona de amortecimento das unidades de conservação 
indicadas no “Mapa 2: Áreas protegidas referentes ao ano de 2021”, a 
que se refere o inciso II do caput deste artigo, observará as disposições 
da legislação federal pertinente.

Art. 5º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Áreas de Preservação Permanente (APPs): áreas definidas pela 
legislação federal pertinente como áreas protegidas, cobertas ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de:

a) preservar os recursos hídricos;
b) preservar a paisagem;
c) preservar a estabilidade geológica;
d) preservar a biodiversidade;
e) preservar o fluxo gênico de fauna e flora;
f) proteção do solo; e
g) garantia do bem-estar das populações humanas.

II - bacia hidrográfica: área de captação natural da água de preci-
pitação, composta por um conjunto de superfícies vertentes e uma rede 
de drenagem formada por cursos d’água que confluem até resultar em 
um leito único no seu exutório ou ponto único de saída;

III - capacidade de suporte ambiental: conjunto de condições am-
bientais capazes de dar suporte a usos, ações e influências antrópicas em 
áreas específicas do território que, nesta Lei, são avaliadas em razão dos 
riscos indicados nos Mapas 21 a 23 do Anexo Único;

IV - economia da conservação: produção, distribuição e consumo 
de bens e serviços por meio da utilização sustentável dos recursos natu-
rais, garantindo a sua renovação e a autossustentação dos ecossistemas;

V - equidade: distribuição justa dos direitos e do acesso aos re-
cursos e serviços ecológicos;

VI - resiliência: capacidade do meio ambiente de retornar a um 
patamar de equilíbrio após interferências, principalmente antrópicas;

VII - risco e suscetibilidade ecológica integrada: possibilidade de 
ocorrência de sinistro de origem natural ou de ação humana de que re-
sulte consequência adversa ou perda aos seres vivos, ao meio ambiente, 
às atividades econômicas e à proteção das comunidades humanas;

VIII - serviços ecossistêmicos: bens e serviços fornecidos a partir 
dos ecossistemas naturais que beneficiam e mantêm o bem-estar das 
pessoas;

IX - Reserva Legal: área localizada no interior de uma proprieda-
de ou posse rural, delimitada de acordo com a legislação federal perti-

nente, com a finalidade de:
a) assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais 

do imóvel rural;
b) auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecoló-

gicos;
c) promover a conservação da biodiversidade; e
d) abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa.

X - florestas: coberturas vegetais nativas, com predominância de 
espécies lenhosas, de porte elevado, com copas fechadas e altura de 
estrato superior a dez metros em relação ao solo, correspondendo, para 
o Bioma Cerrado e Sistema Costeiro Maranhense, às seguintes classifi-
cações estabelecidas no Mapa 9, constante do Anexo Único desta Lei:

a) floresta estacional semidecidual submontana;
b) floresta estacional semidecidual aluvial; e
c) floresta estacional das terras baixas.

XI - ambiente de Cerrado: áreas que apresentam ecossistemas tí-
picos do Bioma Cerrado e que estão inseridos em espaços da Amazônia 
Legal, correspondendo, para o Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do 
Estado do Maranhão, às seguintes classificações estabelecidas no Mapa 
9, constante do Anexo Único desta Lei:

a) savana arborizada sem floresta de galeria;
b) savana arborizada com floresta de galeria;
c) savana parque;
d) savana parque sem floresta de galeria;
e) savana parque com floresta de galeria;
f) savana florestada;
g) savana gramíneo-lenhosa; e
h) contato savana/floresta estacional encrave.

XII - Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs): uni-
dades de conservação de domínio privado, gravadas com perpetuidade 
na matrícula do imóvel, sem lhe alterar a titularidade, com o objetivo 
de conservar a diversidade biológica e salvaguardar os cursos hídricos 
nelas inseridos;

XIII - atividades de baixo impacto ambiental:

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e 
pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao aces-
so de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produ-
tos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução 
de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito 
de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampas de lançamento de barcos e pequenos 

ancoradouros;
e) construção de moradias de agricultores familiares, remanes-

centes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e 
tradicionais em áreas rurais;

f) construção e manutenção de cercas nas propriedades;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados 

outros requisitos previstos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência 

e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a 
legislação específica de acesso aos recursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, cas-
tanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da 
vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável co-
munitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não 
madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa 
existente, nem prejudiquem a função ambiental da área;
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k) produção de insumos e produtos advindos dos serviços eco-

lógicos relacionados à fauna local, com vistas à produção sustentável 
de alimentos ou insumos farmacológicos com inserção social e comu-
nitária; e

l) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como even-
tuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) ou do Conselho Estadual de Meio Am-
biente.

XIV - povos e comunidades tradicionais: povos culturalmente 
diferenciados, assim definidos pela Política Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituído 
pelo Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.

Art. 6º O ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro tem 
por objetivo geral a promoção da sustentabilidade no Estado do Mara-
nhão nas dimensões social, econômica, ambiental e político-institucio-
nal, por meio da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico 
sustentável com os riscos ecológicos e serviços ecossistêmicos, em fa-
vor das populações humanas atuais e gerações futuras.

Art. 7º São objetivos específicos do ZEE-MA do Bioma Cerrado 
e Sistema Costeiro:

I - preservar, proteger, promover, manter e recuperar o patrimô-
nio ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, artístico e cultural 
do Estado do Maranhão;

II - estimular a economia da conservação como estratégia para 
manutenção, recuperação, regeneração, restauração ou recomposição 
da vegetação nativa do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro maranhense; 

III - diversificar a matriz produtiva com inclusão socioeconômica 
e geração de emprego e renda, de modo compatível com a capacidade 
de suporte ambiental;

IV - estimular atividades produtivas com baixa emissão de po-
luentes, respeitando os parâmetros nacionais e estaduais estabelecidos 
para o uso dos recursos naturais;

V - promover a distribuição da geração de emprego e renda no 
território;

VI - incorporar a avaliação dos riscos ecológicos e da capacidade 
de suporte ambiental nos instrumentos formais de planejamento e ges-
tão pública e privada, para garantia da integridade dos ecossistemas e 
manutenção dos serviços naturais a eles associados;

VII - orientar os agentes públicos e privados quanto à observân-
cia da capacidade de suporte ambiental na formulação e implementação 
das políticas públicas;

VIII - preservar e proteger as águas do território com ações de 
gestão e manejo para estabilizar ou elevar os níveis de disponibilidade 
e recargas hídricas nos aquíferos e melhorar a qualidade e a quantidade 
de águas superficiais; e

IV - implantação de corredores ecológicos regionais.

Art. 8º Os riscos e suscetibilidades ecológicas integradas, iden-
tificadas no território e apresentadas nos Mapas 21 a 23, constantes do 
Anexo Único desta Lei, têm por objetivos:

I - fomentar sua incorporação no planejamento e gestão territo-
rial, particularmente nos instrumentos relativos ao uso da terra e dos 
recursos naturais, da paisagem e da qualidade dos diversos espaços no 
território, com vistas à promoção dos serviços ecossistêmicos;

II - estimular e fundamentar mecanismos de infiltração, retenção, 
retardo e aproveitamento das águas pluviais para melhoria da gestão do 
ciclo hidrogeológico e redução do escoamento superficial, de erosão 
dos solos e de alagamentos;

III - reduzir e mitigar os riscos de contaminação do subsolo e de 
perda de formações vegetais nativas remanescentes; e

IV - estimular a formulação de políticas públicas para adoção de 
tecnologias e qualificação dos padrões urbanos, visando soluções de re-
carga, redução de poluição, aumento do conforto higrotérmico, redução 
das ilhas de calor e promoção da qualidade do ar.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS APLICÁ-

VEIS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL

Art. 9º Fica criada, no âmbito do ZEE-MA do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro, a classificação de naturezas de atividades para fins de 
diversificação da matriz produtiva e localização de atividades econômi-
cas, da seguinte forma:

I - Atividades Produtivas de Natureza 1 (N1): atividades que de-
pendam da manutenção das formações vegetais do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro e dos serviços ecossistêmicos a elas associadas para 
seu pleno exercício, tais como: ecoturismo, turismo rural e de aventura, 
atividades industriais relacionadas à bioprospecção e à biotecnologia, 
atividades agroecológicas, recomposição, recuperação, regeneração ou 
restauração de áreas degradadas;

II - Atividades Produtivas de Natureza 2 (N2): atividades rela-
cionadas à exploração de recursos da natureza, tais como: agricultura, 
extrativismo vegetal, indústria da construção aquaviária e portuária, 
extrativismo mineral, atividades de integração agroecológica lavoura-
-pecuária-floresta, turismo, pesca e aquicultura e coleta de mariscos e 
frutos do mar;

III - Atividades Produtivas de Natureza 3 (N3): atividades em 
ambientes que não dependam diretamente das formações vegetais do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, relacionadas à pecuária, à agroin-
dústria, à silvicultura, ao comércio e aos serviços como educação, saú-
de, telecomunicações, à geração e distribuição de energia elétrica e in-
dústria da construção de infraestrutura viária, dutoviária, ferroviária, 
aeroportuária, aquaviária ou portuária;

IV - Atividades Produtivas de Natureza 4 (N4): atividades re-
lacionadas à exploração do potencial logístico do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro, tais como: armazenagem e transporte, localizadas, 
preferencialmente, nas extremidades da malha urbana ou contíguas às 
rodovias, ferrovias ou hidrovias; e

V - Atividades Produtivas de Natureza 5 (N5): atividades relacio-
nadas à transformação de matérias- primas, associadas a serviços tecno-
lógicos de alto valor agregado, na forma de polos ou distritos, podendo 
demandar a implantação de infraestrutura.

§ 1º A classificação de naturezas de atividades produtivas visa 
orientar a distribuição espacial das atividades econômicas no território.

§ 2º A localização das diferentes atividades produtivas, 
segundo a sua natureza, dar-se-á mediante articulação dos diversos 
usos, observadas a capacidade de suporte ambiental, a paisagem, a 
conservação dos serviços ecossistêmicos, a aptidão agrícola dos solos, 
bem como a prevenção e mitigação de riscos ecológicos no território.

§ 3º As atividades produtivas serão apoiadas e incentivadas pelas 
políticas públicas, observada a legislação pertinente ao respectivo 
licenciamento ambiental.

§ 4º A definição e a distribuição espacial dos usos urbano, rural, 
institucional, industrial, ambiental, residencial, de prestação de serviços 
ou mistos são estabelecidas em legislação específica, respeitadas as 
diretrizes desta Lei.

CAPÍTULO II 
DO ZONEAMENTO

Art. 10. O Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado do Ma-
ranhão fica dividido em 18 (dezoito) zonas, a seguir especificadas, na 
forma do Mapa 1, constante do Anexo Único desta Lei:

I - Zona 01: Delta das Américas; 
II - Zona 02: Rota das Emoções; 
III - Zona 03: Baixo Itapecuru;
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IV - Zona 04: Baixo Parnaíba Maranhense; 
V - Zona 05: Médio Mearim;
VI - Zona 06: Cocais;
VII - Zona 07: Centro Maranhense; 
VIII - Zona 08: Alto Itapecuru;
IX - Zona 09: Sertão Maranhense;
X- Zona 10: Sudoeste Maranhense; 
XI - Zona 11: Gerais de Balsas;
XII - Zona 12-A: Lençóis Maranhenses; 
XIII - Zona 12-B: Krikati;
XIV - Zona 12-C: Corredor Kanela - Guajajara; 
XV - Zona 12-D: Corredor Kanela - Krenyê; 
XVI - Zona 12-E: Chapada das Mesas;
XVII - Zona 12-F: Mirador; e
XVIII - Zona 12-G: Alto Parnaíba.

§ 1º As poligonais das Zonas integrantes do Mapa 1 poderão 
sofrer alteração por ato do Poder Executivo, com base em estudos 
técnicos, no prazo de até dez anos, contados da data da publicação desta 
Lei.

§ 2º Na Zona 1, poderão ser desenvolvidas Atividades Produtivas 
de Natureza 1 e 2, em conformidade com a classificação estabelecida no 
art. 9º desta Lei e de acordo com a legislação específica sobre ambientes 
costeiros.

§ 3º Nas Zonas de 2 a 11, poderão ser desenvolvidas Atividades 
Produtivas de Natureza 1 a 5, em conformidade com a classificação 
estabelecida no art. 9º desta Lei.

§ 4º As Zonas 12-A a 12-G constituem territórios de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral e das Terras Indígenas atualmente 
homologadas, circunscritas no território do Bioma Cerrado e Sistema 
Costeiro maranhense, às quais se aplicam as seguintes normas:

I - receber apenas Atividades Produtivas de Natureza 1, respei-
tada a legislação ambiental e os direitos dos povos indígenas e demais 
populações e territórios tradicionais definidos na Constituição Federal 
e em Tratados ou Convenções Internacionais de que o Brasil seja sig-
natário;

II - fortalecer os mosaicos de paisagens naturais e os corredores 
ecológicos;

III - permitir a recuperação, restauração ou recomposição am-
biental da cobertura vegetal nativa, com reintrodução de elementos da 
fauna e da flora que sejam endógenos;

IV - garantir a salvaguarda do patrimônio ambiental, dos serviços 
ecossistêmicos, da livre manifestação cultural e identitária dos povos 
originários nelas presentes; e

V - assegurar que todos os usos passíveis de serem realizados 
nesses territórios sejam acompanhados pelos seus respectivos órgãos 
gestores e pela aceitação dos povos originários residentes.

§ 5º A caracterização e os usos permitidos para cada uma das 
zonas serão regulamentados pelo Poder Executivo.

TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I
DOS CORREDORES ECOLÓGICOS E DAS ÁREAS PROTE-

GIDAS DO BIOMA CERRADO E SISTEMA COSTEIRO MARA-
NHENSE

Art. 11. Ficam assim constituídos os corredores ecológicos do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro Maranhense:

I - Lençóis Maranhenses e Delta das Américas: composto por 
Unidade de Conservação e APPs consideradas estratégicas para a co-
nectividade de remanescentes faunísticos e florísticos das faixas de 
transição entre Amazônia, Cerrado, Sistema Costeiro e Caatinga no 

Nordeste do Estado do Maranhão; 
II - Reserva da Biosfera do Cerrado Central: composto pelas 

Zonas 12-C, 12-D e 12-F, com presença elevada de fauna considerada 
vulnerável e com necessidade de integração de mosaico de áreas prote-
gidas para a biodiversidade e para os povos originários contidos nesses 
territórios;

III - Alto Parnaíba: composto pela Zona 12-G, importante divisor 
de águas entre as bacias hidrográficas do Tocantins e Parnaíba e que 
forma a Chapada das Mangabeiras no território maranhense;

IV - Tocantins: composta por APPs e pela Zona 12-C que, em 
conjunto, são capazes de fazer a conexão de paisagens entre remanes-
centes de cerrados e da biodiversidade a ele associada na região Su-
doeste maranhense; e

V - Krikati: composto por APPs e pela Zona 12-B, apresenta co-
nexão direta com os mosaicos de áreas protegidas e corredores eco-
lógicos da Bacia do Rio Pindaré entre o Bioma Cerrado e o Bioma 
Amazônico em território maranhense.

Parágrafo único. Os corredores ecológicos a que se refere o caput 
deste artigo, são as áreas de conexões entre as paisagens definidas, de 
preferência, pelos corpos d’água.

Art. 12. São objetivos dos corredores ecológicos:

I - garantir a conectividade e funcionalidade das paisagens de 
interesse ecológico, mantendo e potencializando os serviços ecossis-
têmicos;

II - contribuir para a integração do desenvolvimento socioeconô-
mico com a proteção das paisagens e ecossistemas e a manutenção da 
qualidade e disponibilidade das águas;

III - manter maciços vegetais representativos das diferentes fito-
fisionomias do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, interligados por fai-
xas de vegetação natural, de forma a facilitar o fluxo gênico e a manu-
tenção de populações de fauna e flora, em especial para espécies raras, 
endêmicas ou ameaçadas em âmbito nacional e regional;

IV - promover a recuperação de áreas degradadas e a recomposi-
ção da vegetação prioritariamente nessa categoria territorial, restabele-
cendo suas funções ecológicas e serviços ecossistêmicos;

V - incentivar a instituição de instrumentos econômicos destina-
dos ao seu fortalecimento; e

VI - fortalecer a proteção ambiental nas APPs, com usos sociais 
indiretos desse tipo de cobertura vegetal.

Art. 13. A regulamentação dos corredores ecológicos conterá:

I - o detalhamento técnico da sua estrutura e das respectivas zo-
nas;

II - o mapa-síntese, que deve valorizar as APPs presentes na por-
ção continental do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro;

III - a norma específica estabelecendo processos de recuperação, 
recomposição, regeneração ou restauração em APPs em Unidades de 
Conservação, em Terras Indígenas e em Comunidades Quilombolas; e

IV - os instrumentos de compensação ambiental que o órgão esta-
dual licenciador exigir em condicionantes, para que haja conectividade 
das paisagens e diminuição das pressões antrópicas sobre as APPs e 
entornos da Zona 12-A à 12-G.

Art. 14. É garantido às áreas protegidas de tipologia Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas que forem criadas ou homologadas a 
partir da data de publicação desta Lei, o reconhecimento pelo ZEE-MA 
do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro como componentes de corredores 
ecológicos de proteção à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos 
regionais.

§ 1º As Unidades de Conservação de Proteção Integral e as Terras 
Indígenas deverão ser consideradas como zonas específicas para fins de 
planejamento e ordenamento territorial.

§ 2º As Unidades de Conservação de Uso Sustentável deverão 
estar inseridas nas Zonas 01 a 11, haja vista a garantia de proteção e 
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uso equilibrados dos recursos ambientais nelas inseridos, aliada à 
salvaguarda dos patrimônios genéticos e culturais a elas associadas.

Art. 15. Será fomentada a criação de RPPNs no Bioma Cerrado 
e Sistema Costeiro do Estado do Maranhão como áreas legalizadas para 
a proteção da diversidade genética e dos recursos hídricos, com vistas 
à segurança climática local e regional e ao fortalecimento dos mosaicos 
de áreas protegidas e corredores ecológicos.

§ 1º Os proprietários que aderirem à criação de RPPNs terão o 
direito de propriedade preservado.

§ 2º As estratégias de compensação financeira para os 
proprietários que aderirem à criação de RPPNs serão regulamentadas 
por ato do Poder Executivo em até dois anos, a contar da data de publi-
cação desta Lei.

§ 3º A criação de RPPNs deverá obedecer aos dispositivos cita-
dos no § 2º do art. 14 desta Lei. 

§ 4º A gestão das RPPNs ficará a cargo dos proprietários, confor-
me estabelecido por marcos legais específicos.

CAPÍTULO II 
DA RESERVA LEGAL

Art. 16. Sem prejuízo das normas de proteção aplicáveis às Ter-
ras Indígenas, às Unidades de Conservação, às Comunidades Quilom-
bolas e demais comunidades tradicionais e às APPs, ficam estabelecidos 
os seguintes percentuais de Reserva Legal, com base na Lei Federal nº 
12.651, de 25 de maio de 2012, e no Mapa 9: Vegetação do Bioma Cer-
rado e Sistema Costeiro, constante do Anexo Único desta Lei:

I - 80% em áreas com fitofisionomias de florestas, situadas a Oes-
te do meridiano de 44º W; 

II - 35% em áreas com fitofisionomias associadas a ambientes de 
Cerrado, situadas a Oeste do meridiano de 44º W; e 

III - 20% em áreas a Leste do meridiano de 44º W. 

§ 1º Os espaços inseridos em Terras Indígenas, em Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e em APPs obedecem aos dispositi-
vos de salvaguardas presentes em legislação específica.

§ 2º As APPs são consideradas territórios de conexão da 
biodiversidade regional e a elas garante-se a proteção integral da 
cobertura vegetal.

§ 3º O uso sustentável dos insumos e produtos das APPs é ga-
rantido, desde que esteja em consonância com a legislação pertinente.

§ 4º Nas áreas onde houver necessidade de recomposição de 
Reserva Legal para atendimento dos percentuais estabelecidos neste 
artigo deverão ser aplicados os dispositivos presentes na legislação em 
vigor;

§ 5º Observados os limites constantes da legislação ambiental, 
os percentuais previstos neste artigo podem ser alterados quando 
os estudos de aprimoramento técnico-científico do Zoneamento 
Ecológico- Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado 
do Maranhão indicarem a necessidade de maior proteção ambiental.

§ 6º Às fitofisionomias não descritas nos incisos X e XI do art. 5º 
desta Lei que estiverem a Oeste do meridiano de 44ºW e que pertençam 
ao Bioma Cerrado serão aplicados os índices presentes no inciso II 
deste artigo, considerando os dispositivos protetivos complementares 
constantes na legislação em vigor. 

§ 7º Os critérios de regularização, recuperação, restauração, 
regeneração ou recomposição vegetal bem como de monitoramento, 
avaliação, instrumentalização e controle de Reserva Legal serão 
estabelecidos pela Política Florestal Estadual.

Art. 17. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural 
considerará os seguintes estudos e critérios:

I - o ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro; 

II - o plano de bacia hidrográfica, quando houver;
III - a necessária formação de corredores ecológicos com outra 

Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de 
Conservação ou com outra área legalmente protegida e reconhecida no 
ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro;

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodi-
versidade; e

V - as áreas de maior fragilidade ambiental e de necessidade de 
recuperação ecológica com espécies nativas.

CAPÍTULO III
SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE ZONEA-

MENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO PARA O BIOMA CERRADO E SISTEMA COSTEIRO

Art. 18. Fica estabelecido o Sistema Estadual de Informações 
do ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro (SEI-ZEE), com os 
seguintes objetivos:

I - reunir dados e informações sobre água, ar, solo, fauna e flora 
do Estado do Maranhão, em base cartográfica multiescalar;

II - oferecer suporte técnico ao Poder Executivo para a formula-
ção, acompanhamento e avaliação de políticas públicas que busquem o 
equilíbrio entre a conservação ambiental, o desenvolvimento econômi-
co e produtivo regional e as salvaguardas sociais;

III - subsidiar a elaboração dos instrumentos de planejamento e 
gestão do território;

IV - consolidar dados e informações gerados pelo Poder Público 
e pelos empreendedores privados no âmbito dos processos autorizati-
vos; e

V - incorporar informações ambientais relevantes e validadas, 
produzidas por instituições de ensino superior ou órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública.

Art. 19. Compete ao IMESC, ou órgão ou entidade que vier a 
sucedê-lo, coordenar o SEI-ZEE, bem como armazenar, integrar, geren-
ciar e disponibilizar a base de dados gerada no âmbito do ZEE-MA do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro.

Art. 20. O Poder Executivo, por intermédio do órgão ou entida-
de competente, disponibilizará os produtos resultantes do ZEE-MA do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, de forma sistematizada, em mídia 
digital. 

Parágrafo único. A utilização dos produtos do ZEE-MA do Bio-
ma Cerrado e Sistema Costeiro obedecerá aos critérios de uso da pro-
priedade intelectual dos dados e das informações, devendo ser disponi-
bilizados para o público em geral, ressalvados os casos indispensáveis à 
segurança e à integridade do território maranhense.

CAPÍTULO IV
DO PAINEL DE INDICADORES DO ZEE-MA DO BIOMA 

CERRADO E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO MARANHENSE

Art. 21. Fica instituído o Painel de Indicadores do ZEE-MA do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado Maranhense como instru-
mento de transparência, controle social e monitoramento de sua imple-
mentação, que deve contemplar, no mínimo, os seguintes temas:

I - meio ambiente e serviços ecossistêmicos;
II - desenvolvimento econômico com equidade;
III - infraestrutura para competitividade e qualidade de vida; e
IV - governança e instituições para desenvolvimento sustentável, 

transparência e controle social;
V - coesão territorial com destaque às populações tradicionias e 

povos originários.

§ 1º O Poder Executivo estabelecerá os indicadores de 
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monitoramento da implementação do ZEE-MA do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro, mediante critérios referenciados por instituições e 
organizações nacionais e internacionais especializadas.

§ 2º Os indicadores serão definidos por zonas, quando possível, 
ou para a totalidade do território.

§ 3º O painel de indicadores a que se refere o caput deste artigo 
será disponibilizado em até dois anos, contados da data da publicação 
desta Lei, devendo ser atualizado, conforme estabelecido no Plano 
Plurianual (PPA).

§ 4º A exclusão de indicadores somente ocorrerá no âmbito 
da revisão do ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, que 
acontecerá em até dez anos contados da publicação desta Lei.

§ 5º As instituições executoras das políticas relacionadas ao ZEE-
MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro disponibilizarão, ao órgão ou 
entidade a que se refere o art. 19 desta Lei, os registros administrativos 
e os indicadores ligados às respectivas áreas de atuação.

Art. 22. Para o alcance dos objetivos e estratégias do ZEE-MA 
do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, o Poder Executivo, com a co-
laboração de instituições de pesquisa, de universidades, da sociedade 
civil e do setor produtivo, promoverá a elaboração ou incorporação das 
seguintes políticas:

I - de desenvolvimento produtivo sustentável do Bioma Cerrado 
e Sistema Costeiro do Estado do Maranhão, com foco nos estudos téc-
nicos que embasaram a elaboração da presente Lei;

II - de controle e fiscalização ambiental e de uso e ocupação da 
terra;

III - de uso sustentável e de conservação dos recursos e serviços 
ecossistêmicos; 

IV - fundiária estadual;
V - de gestão florestal;
VI - de controle de emissões de gases de efeito estufa, diminuição 

de queimadas e mitigação à mudança do clima;
VII - de desenvolvimento do turismo;
VIII - de monitoramento ambiental do Bioma Cerrado e Sistema 

Costeiro do Estado do Maranhão, com base nas áreas de maior susce-
tibilidade à ocorrência de sinistros de diversas tipologias no território; 

IX - de recuperação e recomposição dos corredores ecológicos; 
X - de manejo das unidades de conservação estaduais;
XI - de validação do Cadastro Ambiental Rural;
XII - de agroecologia e produção orgânica do Estado do Mara-

nhão; 
XIII - de implementação dos programas REDD++ e PSA;
XIV - de pesca e aquicultura.

Parágrafo único. A validação do Cadastro Ambiental Rural no 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado do Maranhão observará o 
disposto nos arts. 16 e 17 da presente Lei, quando da definição de Re-
servas Legais e da necessidade de recomposição da cobertura vegetal.

TÍTULO IV
DAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS NO CONTEXTO DO 

ZEE-MA DO BIOMA CERRADO E SISTEMA COSTEIRO

Art. 23. Compete ao Poder Executivo, em observância ao Plano 
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, definido por instrumen-
to próprio, desenvolver atividades de educação ambiental em espaços 
formais e não formais, bem como promover a capacitação da sociedade 
civil no território do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, com foco:

I - na incorporação da dimensão ambiental na formação, especia-
lização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades 
de ensino;

II - em instrumentos e metodologias, visando à incorporação da 
dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino;

III - no desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visan-
do à participação dos interessados na formulação e execução de pes-
quisas e práticas sustentáveis relacionadas à mitigação dos problemas 
ambientais locais e regionais;

IV - no apoio a iniciativas e experiências locais e regionais de:

a) combate, mitigação e controle de queimadas e incêndios;
b) prevenção e controle das mudanças climáticas;
c) alternativas de reintrodução de espécies vegetais nativas de 

usos sociais e naturais múltiplos;
d) manejo sustentável de recursos naturais em Unidades de Con-

servação de Uso Sustentável e em comunidades tradicionais; e
e) fomento a práticas agroecológicas de baixo impacto ambien-

tal e com amplo potencial de uso no território.

V - na montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para 
apoio às ações enumeradas nos incisos I a IV deste artigo.

Art. 24. Na implementação das ações previstas no ZEE-MA do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, será priorizada a implantação de 
empreendimentos que estejam ligados à economia verde e à bioecono-
mia, com vistas:

I - à utilização de iniciativas que busquem a valoração econômica 
dos ativos ambientais locais e regionais por meio da inserção social nos 
processos produtivos;

II - à implantação de arranjos produtivos relacionados ao se-
questro e aos créditos de carbono, a Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo e à mitigação de impactos relacionados às mudanças climáticas 
locais, regionais e globais;

III - à geração e distribuição de energia elétrica de matrizes sus-
tentáveis e limpas ao longo do território; 

IV - à recuperação, restauração, regeneração e recomposição de 
ecossistemas e de seus serviços associados por meio de compensações 
ambientais;

V - à implantação de projetos regionais de coleta, produção e 
comercialização de mudas de espécies nativas, para fins de recuperação 
ambiental;

VI - ao aproveitamento da biodiversidade local e regional para 
atividades relacionadas à bioprospecção e à biotecnologia, assegurando 
a proteção dos recursos genéticos dos organismos e de seus ambientes 
de ocorrência;

VII - à implantação de novas cadeias produtivas mistas, com 
oportunidades de produção de bioinsumos, bioprocessos e bioprodutos 
para agricultura, pecuária, aquicultura e indústria, a partir de atividades 
rurais ou do uso sustentável da biodiversidade; e

VIII - à proteção do conhecimento tradicional associado ao patri-
mônio genético, pertencente às populações indígenas, comunidades tra-
dicionais ou agricultores familiares, observada a legislação específica.

Art. 25. O Poder Público estimulará e apoiará ações socioedu-
cacionais e de extensão produtiva voltadas para os povos indígenas, 
populações remanescentes de quilombos e demais povos tradicionais, 
bem como comunidades de assentados rurais, para a inclusão ambien-
tal, social e econômica.

Parágrafo único. A implementação dessas atividades deverá ocor-
rer mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, 
dentre outros mecanismos legais, em busca da configuração e fortale-
cimento de novos arranjos produtivos locais sustentáveis com base na 
biodiversidade local.

Art. 26. O Poder Público elaborará e implementará políticas pú-
blicas capazes de promover o acesso da população remanescente de 
quilombos e demais povos e comunidades tradicionais à terra, ao terri-
tório e às atividades produtivas no campo.



  12       QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12

Art. 27. O Poder Executivo editará ato para simplificação de pro-
cessos de licenciamento ambiental a atividades de baixo impacto am-
biental para o Bioma Cerrado e Sistema Costeiro, nos termos do inciso 
XIII do art. 5º desta Lei.

Art. 28. O Poder Executivo apresentará anualmente o balanço de 
vegetação nativa no âmbito do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro no 
Estado do Maranhão, com vistas ao cumprimento de Tratados e Con-
venções Internacionais de que o Brasil seja signatário quanto ao comba-
te do desmatamento ilegal e à restauração de ecossistemas.

§ 1º O Poder Executivo estabelecerá metas anuais para a redução 
dos desmatamentos ilegais no contexto do Bioma Cerrado e Sistema 
Costeiro no Estado do Maranhão.

§ 2º Para atender ao disposto no caput, o Poder Executivo for-
talecerá:

I - as estratégias de monitoramento técnico-científico do Bioma 
Cerrado e Sistema Costeiro, com base em imagens de satélite atualiza-
das e de sistemas de informações geográficas;

II - os mecanismos de licenciamento ambiental de processos e 
produtos de natureza vegetal, com a articulação de base de dados geor-
referenciada comum e acessível a todos os públicos;

III - os controles de focos ativos de calor no território, com a am-
pliação de estratégias de sensibilização ambiental, extensão rural e de 
maior extensividade das operações de acompanhamento dos processos 
de limpeza de área;

IV - a ampliação da rede de fiscalização ambiental, articulada 
entre o Poder Executivo, as secretarias municipais de meio ambiente ou 
órgãos equivalentes, iniciativas federais, quando for o caso, e articula-
ções da sociedade civil voltadas para o combate ao desmatamento ilegal 
e ao controle dos focos ativos de calor.

§ 3º O Poder Executivo indicará os métodos adequados de 
manejo da vegetação para fins produtivos, em atenção aos dispositivos 
presentes na legislação federal.

Art. 29. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento 
do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá, ob-
servada a legislação ambiental aplicável, embargar a obra ou atividade 
que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa 
voltada para impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a re-
generação do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área 
degradada.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu 
o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência 
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a 
infração.

§ 2º Lavrado o auto de infração, o órgão ambiental responsável o 
encaminhará à autoridade policial competente.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. Além das demais competências previstas nesta Lei, cabe 
ao Poder Executivo:

I - garantir os meios necessários à implementação do ZEE-MA do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro;

II - atualizar, no máximo a cada dez anos, a lista de espécies 
ameaçadas de extinção no Bioma Cerrado e Sistema Costeiro mara-
nhense;

III - compatibilizar os zoneamentos ambientais com os planos 
de manejo de unidades de conservação no Bioma Cerrado e Sistema 
Costeiro, no prazo de trinta e seis meses, contados da data da publicação 
desta Lei.

Art. 31. Quando houver grave descumprimento dos acordos in-
ternacionais quanto à proteção dos ambientes e dos serviços ecossistê-

micos associados ao Bioma Cerrado e Sistema Costeiro no Estado do 
Maranhão, o Poder Executivo poderá criar, por instrumento próprio, 
Zona de Emergência Ambiental, cartograficamente delimitada e acom-
panhada por estudos técnicos que a justifiquem.

Parágrafo único. A Zona de Emergência Ambiental deverá prio-
rizar a recuperação, recomposição, regeneração ou restauração de 
ecossistemas e será definida mediante critérios técnico-científicos, em 
consonância com as necessidades de salvaguardar a biodiversidade re-
gional e o conhecimento tradicional a ela associado.

Art. 32. As estratégias de monitoramento, avaliação, controle e 
fiscalização ambientais no Bioma Cerrado e Sistema Costeiro devem 
ter por base os estudos técnicos que o constituem, bem como suas atua-
lizações futuras.

Art. 33. A Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Mara-
nhão (FAPEMA), ou órgão ou entidade que vier a sucedê-la, incluirá 
em seus editais temas de pesquisa que visem ao aprofundamento de 
conhecimentos relativos à biodiversidade, aos recursos hídricos, ao cli-
ma, às populações originárias e tradicionais bem como aos segmentos 
econômicos e arranjos produtivos locais e regionais do Bioma Cerrado 
e Sistema Costeiro.

Art. 34. O Poder Executivo realizará, em até três anos, a contar 
da publicação desta Lei, os estudos integrados da Zona Costeira Esta-
dual, em escala igual ou superior a 1:100.000, para compor o Plano Es-
tadual de Gerenciamento Costeiro e Mitigação de Mudanças Climáticas 
(PGERCO), em observância à legislação própria e em consideração às 
instabilidades advindas das mudanças climáticas e seus impactos nos 
municípios e ecossistemas defrontantes com o mar.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO ÚNICO

Mapa 1: Mapa de Zonificação (2021) referente do Bioma Cerra-
do e Sistema Costeiro do Estado do Maranhão



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022 13
II - Mapa 2: Áreas protegidas (2021) do Bioma Cerrado e Siste-

ma Costeiro do Estado do Maranhão

III - Mapa 3: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
(NDVI) para o ano de 2007

IV - Mapa 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
(NDVI) para o ano de 2020

V - Mapa 5: Aptidão agrícola no Bioma Cerrado e Sistema Cos-
teiro
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VI - Mapa 6: Hipsometria do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro 

referente ao ano de 2021

Fonte: ZEE-MA (2021).

VII - Mapa 7: Evapotranspiração Anual no Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro.

VIII - Mapa 8: Bacias hidrográficas no Bioma Cerrado e Sistema 
Costeiro (2021)

IX - Mapa 9: Vegetação do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro 
do Maranhão
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Tabela 01: Legenda Cromática das Classes do Mapa de Vegetação 
(2021)

Legenda 
Cromática

Sigla Classes

USO Compilados das Informações da classe 
Uso

Acc+Pa Agricultura com Culturas Cíclicas+For-
mação Pioneira com influência fluvial e/
ou lacustre

Acc+Re+Vss Agricultura com Culturas Cíclicas+Re-
florestamento+Vegetação Secundária 
sem palmeiras

Ap+Acc+Saf Pastagem+Agricultura com Culturas 
Cíclicas+Savana Arborizada com flores-
ta-de-galeria

Ap+Vsp Pastagem+Vegetação Secundária com 
palmeiras

Ap+Vsp+Fs Pastagem+Vegetação Secundária com 
palmeiras+Floresta Estacional Semideci-
dual Submontana

Cs Floresta Estacional Decidual Submon-
tana

Fa Floresta Estacional Semidecidual Aluvial

Fb Floresta Estacional Semidecidual das 
Terras Baixas

Fs Floresta Estacional Semidecidual Sub-
montana

Fs+Ap+Vss Floresta Estacional Semidecidual Sub-
montana+Pastagem+Vegetação Secundá-
ria sem palmeiras

Pa Formação Pioneira com influência flu-
vial e/ou lacustre

Pah Formação Pioneira com influência flu-
vial e/ou lacustre herbácea

Pap+Pa Vegetação com influência fluvial e/ou 
lacustre com palmeiras+Formação Pio-
neira com influência fluvial e/ou lacustre

Pfh+Pap+P-
fm

Formação Pioneira com influência flu-
viomarinha herbácea+Vegetação com 
influência fluvial e/ou lacustre com pal-
meiras+Formação Pioneira com influên-
cia fluviomarinha arbórea

Pfm Formação Pioneira com influência flu-
viomarinha arbórea

Pfm+Pfh Formação Pioneira com influência flu-
viomarinha arbórea+Formação Pioneira 
com influência fluviomarinha herbácea

Pm Formação pioneira, vegetação com in-
fluência marinha (Restinga)

Pmb Formação Pioneira com influência mari-
nha arbustiva

Re+Acc+Sas Reflorestamento+Agricultura com Cul-
turas Cíclicas+Savana Arborizada sem 
floresta-de-galeria

Re+Vss Reflorestamento+Vegetação Secundária 
sem palmeiras

Saf Savana Arborizada com floresta-de-ga-
leria

Saf+Ap Savana Arborizada com floresta-de-gale-
ria+Pastagem

Saf+Sas Savana Arborizada com floresta-de-gale-
ria+Savana Arborizada sem floresta-de-
-galeria

Saf+Sas+Ap Savana Arborizada com floresta-de-gale-
ria+Savana Arborizada sem floresta-de-
-galeria+Pastagem

Saf+Sps Savana Arborizada com floresta-de-ga-
leria+Savana Parque sem floresta-de-ga-
leria

Sas Savana Arborizada sem floresta-de-ga-
leria

Sas+Ap Savana Arborizada sem floresta-de-gale-
ria+Pastagem

Sas+Ap+Acc Savana Arborizada sem floresta-de-gale-
ria+Pastagem+Agricultura com Culturas 
Cíclicas

Sas+Fs Savana Arborizada sem floresta-de-ga-
leria+Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana

Sas+Vsp Savana Arborizada sem floresta-de-gale-
ria+Vegetação Secundária com palmeiras

Sas+Vss Savana Arborizada sem floresta-de-gale-
ria+Vegetação Secundária sem palmeiras

Sd Savana Florestada

Sd+Sas Savana Florestada+Savana Arborizada 
sem floresta-de-galeria

Sd+Vsp Savana Florestada+Vegetação Secundá-
ria com palmeiras

Sd+Vss Savana Florestada+Vegetação Secundá-
ria sem palmeiras

Sg Savana Gramíneo Lenhosa

SNc/
Sas+Sps+Vsp

Contato Savana/Floresta Estacional 
encrave+Savana Arborizada sem flores-
ta-de-galeria+Savana Parque sem flores-
ta-de-galeria+Vegetação Secundária com 
palmeiras

Sp Savana Parque

Spf Savana Parque com floresta-de-galeria

Spf+Saf+Ap Savana Parque com floresta-de-galeria+-
Savana Arborizada com floresta-de-gale-
ria+Pastagem

Sps Savana Parque sem floresta-de-galeria

Sps+Sas Savana Parque sem floresta-de-galeria+-
Savana Arborizada sem floresta-de-ga-
leria

Tas Savana-Estépica Arborizada sem palmei-
ras e sem floresta-de-galeria

Vsp Vegetação Secundária com palmeiras

Vsp+Acc+-
Sas

Vegetação Secundária com palmeiras+A-
gricultura com Culturas Cíclicas+Savana 
Arborizada sem floresta-de-galeria

Vsp+Ap Vegetação Secundária com palmei-
ras+Pastagem
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Vsp+Fs Vegetação Secundária com palmeiras+ 

Floresta Estacional Semidecidual Sub-
montana

Vsp+Saf+Ap Vegetação Secundária com palmeiras+-
Savana Arborizada com floresta-de-gale-
ria+Pastagem

Vsp+Sas Vegetação Secundária com palmeiras+-
Savana Arborizada sem floresta-de-ga-
leria

Vsp+Sas+Ap Vegetação Secundária com palmeiras+-
Savana Arborizada sem floresta-de-gale-
ria+Pastagem

Vsp+Sas+Saf Vegetação Secundária com palmeiras+-
Savana Arborizada sem floresta-de-gale-
ria+Savana Arborizada com floresta-de-
-galeria

Vss Vegetação Secundária sem palmeiras

X - Mapa 10: Densidade demográfica nos municípios do Bioma 
Cerrado e Sistema Costeiro

XI - Mapa 11: Saldo e Fluxo Migratório entre os municípios do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro

XII - Mapa 12: Infraestrutura multimodal nos municípios do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro

XIII - Mapa 13: Produto Interno Bruto per capita a preço de 
mercado corrente do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro - 2018.
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XIV - Mapa 14: Atividades Econômicas de Maior Peso no Valor 
Adicionado Bruto do Setor Primário dos Municípios do Bioma Cerrado 
e Sistema Costeiro - 2018

XV - Mapa 15: Atividades Econômicas de Maior Peso no Valor 
Adicionado Bruto do Setor Secundário dos Municípios do Bioma Cer-
rado e Sistema Costeiro - 2018

XVI – Mapa 16: Atividades Econômicas de Maior Peso no Valor 
Adicionado Bruto do Setor Terciário dos Municípios do Bioma Cerrado 
e Sistema Costeiro - 2018
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XVII - Mapa 17: Quantitativo de Territórios Quilombolas Certi-
ficados pela Fundação Palmares no Bioma Cerrado e Sistema Costeiro

XVIII - Mapa 18: Assentamentos Rurais do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro

XIX - Mapa 19: Áreas Institucionais do Bioma Cerrado e Sis-
tema Costeiro

XX - Mapa 20: Mapa de Pressão de Uso e Cobertura da Terra 
(ano de 2007) do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Maranhão.
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Quadro 02: Legenda do Mapa de Pressões de Uso e Cobertura 

da Terra (Ano de 2007) do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Esta-
do do Maranhão

Nº COR SIGLA LEGENDA

1 Aq Aquicultura

2 Aq + Pe4g Aquicultura + Pecuária de Animais de 
Grande Porte

3 Ag Área Agrícola

4 Sn Área de Segurança Nacional

5 Af + Ia Área Florestal + Núcleo Inicial de 
Arenização

6 Ab Área Urbanizada

7 Ab + Ev Área Urbanizada + Extrativismo 
Vegetal

8 Ctd +Pe + 
Ev

Cultivos Temporários Diversificados + 
Pecuária + Extrativismo Vegetal

9 Du Dunas, Praias ou Banco de Areia

10 Ea Extrativismo Animal em Área Florestal

11 Ev Extrativismo Vegetal em Área Florestal

12
Ev1 + Pe4g 

+ Ag
Extrativismo Vegetal em Área Florestal 
+ Pecuária de Animais de Grande Porte 
+ Área Agrícola

13
Ev + Pe4g 

+ Ag
Extrativismo Vegetal + Pecuária de 
Animais de Grande Porte + Área Agrí-
cola

14 Ev + Ag Extrativismo Vegetal + Área Agrícola

15 Ev + Cpd + 
Ctd

Extrativismo Vegetal + Cultivos Per-
manentes e Temporários Diversificados

16
Ev + Ea + 
Pe4g +Ag

Extrativismo Vegetal + Extrativismo 
Animal + Pecuária de Animais de 
Grande Porte + Área Agrícola

17 Ev + Pe + 
Ctd

Extrativismo Vegetal + Pecuária + Cul-
tivos Temporários Diversificados

18 MN Minerais Não metálicos

19 Ia Núcleo Inicial de Arenização

20 Ia + 1 Núcleo Inicial de Arenização + Área 
Florestal

21 Pe + Ctd Pecuária + Cultivos Temporários Di-
versificados

22 Pe4g Pecuária de Animais de Grande Porte

23 Pe4g + Aq Pecuária de Animais de Grande Porte + 
Aquicultura

24 Pe4g + Ag Pecuária de Animais de Grande Porte + 
Área Agrícola

25 Pe 4m 4g Pecuária de Animais de Médio e Gran-
de Porte

26 Si Silvicultura

27 Si + Pe 4g Silvicultura + Pecuária de Animais de 
Grande Porte

28 Si + Pe 4g 
+Ag

Silvicultura + Pecuária de Animais de 
Grande Porte + Área Agrícola

29 Ti Terra Indígena

30 UC2 Unidade de Conservação de Proteção 
Integral

Nº COR SIGLA LEGENDA

31 Ud 7 Uso diversificado em Área Campestre

32 Ud 8 Uso Diversificado em Área Descoberta

33 Ud 1 Uso Diversificado em Área Florestal

34 Ud 5 Uso Diversificado em Corpo D’água 
Continental

35 Ud 6 Uso Diversificado em Corpo D’água 
Costeiro

36 Uni 7 Uso não Identificado em Área Cam-
pestre

37 Uni 8 Uso Não Identificado em Área Desco-
berta

38 Vf Vegetação Florestal

39 Vf + Pe 4g 
+ Ag

Vegetação Florestal + Pecuária de Ani-
mais de Grande Porte + Área Agrícola

XXI - Mapa 21: Mapa de Pressão de Uso e Cobertura da Terra 
(ano de 2020) do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Maranhão.

Fonte: ZEE-MA (2021).

Quadro 03: Legenda do Mapa de Pressões de Uso e Cobertura 
da Terra (Ano de 2020) do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado 
do Maranhão.

COR SIGLA
LEGENDA

1 Aq Aquicultura

2 Aq + Pe4g Aquicultura + Pecuária de Animais de 
Grande Porte

3 Ag Área Agrícola
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COR SIGLA

LEGENDA

4 Sn Área de Segurança Nacional

5 Af + Ia Área Florestal + Núcleo Inicial de 
Arenização

6 Ab Área Urbanizada

7 Ab + Ev Área Urbanizada + Extrativismo 
Vegetal

8 Ci Complexo Industrial

9 Cpd Cultivos Permanentes Diversificados

10 Ctd +Pe + Ev Cultivos Temporários Diversificados 
+ Pecuária + Extrativismo Vegetal

11 Du Dunas, Praias ou Banco de Areia

12 Ea Extrativismo Animal em Área Flo-
restal

13 Ev Extrativismo Vegetal em Área Flo-
restal

14
Ev1 + Pe4g 

+ Ag
Extrativismo Vegetal em Área Flores-
tal + Pecuária de Animais de Grande 
Porte + Área Agrícola

15
Ev + Pe4g 

+ Ag
Extrativismo Vegetal + Pecuária de 
Animais de Grande Porte + Área 
Agrícola

16 Ev + Ag Extrativismo Vegetal + Área Agrícola

17
Ev + Cpd + 

Ctd
Extrativismo Vegetal + Cultivos 
Permanentes e Temporários Diversi-
ficados

18
Ev + Ea + 
Pe4g +Ag

Extrativismo Vegetal + Extrativismo 
Animal + Pecuária de Animais de 
Grande Porte + Área Agrícola

19 Ev + Pe + Ctd Extrativismo Vegetal + Pecuária + 
Cultivos Temporários Diversificados

20 MN Minerais Não metálicos

21 Ia Núcleo Inicial de Arenização

22 Ia + 1 Núcleo Inicial de Arenização + Área 
Florestal

23 Pe + Ctd Pecuária + Cultivos Temporários 
Diversificados

24 Pe4g Pecuária de Animais de Grande Porte

25 Pe4g + Aq Pecuária de Animais de Grande Porte 
+ Aquicultura

26 Pe4g + Ag Pecuária de Animais de Grande Porte 
+ Área Agrícola

27 Pe 4m 4g Pecuária de Animais de Médio e 
Grande Porte

28 Pe 4p 4m Pecuária de Animais de Pequeno e 
Médio Porte

29 Pe 4p Pecuária de Animais de Pequeno 
Porte

30 Si Silvicultura

31 Si + Pe 4g Silvicultura + Pecuária de Animais de 
Grande Porte

32 Si + Pe 4g 
+Ag

Silvicultura + Pecuária de Animais de 
Grande Porte + Área Agrícola

33 Ti Terra Indígena

COR SIGLA
LEGENDA

34 UC2 Unidade de Conservação de Proteção 
Integral

35 Ud 7 Uso diversificado em Área Campestre

36 Ud 8 Uso Diversificado em Área Desco-
berta

37 Ud 1 Uso Diversificado em Área Florestal

38 Ud 5 Uso Diversificado em Corpo D’água 
Continental

39 Ud 6 Uso Diversificado em Corpo D’água 
Costeiro

40 Uni 7 Uso não Identificado em Área Cam-
pestre

41 Uni 8 Uso Não Identificado em Área Des-
coberta

42 Vf Vegetação Florestal

43
Vf + Pe 4g 

+ Ag
Vegetação Florestal + Pecuária de 
Animais de Grande Porte + Área 
Agrícola

XXII - Mapa 22: Suscetibilidade Morfoclimática à Erosão e/ou 
Lixiviação em Superfícies Geomorfológicas do Bioma Cerrado e Sis-
tema Costeiro.
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XXIII - Mapa 23: Suscetibilidade geológico-geomorfológica do 

Bioma Cerrado e Sistema Costeiro.

MENSAGEM Nº 12/2022 
São Luís, 14 de Fevereiro de 2022. 

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei Complementar 
que altera a Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, que dis-
põe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, define suas 
atribuições e reorganiza a carreira de Procurador do Estado.

Como é sabido, o Estado só se faz presente por meio das pessoas 
físicas que em seu nome manifestam determinada vontade e dão cum-
primento às normas constitucionais e legais que disciplinam direitos e 
deveres. Por servidores públicos, compreende-se o conjunto de agentes 
públicos que, de forma permanente, exercem função pública em virtude 
de relação de trabalho, fazendo parte do quadro funcional das pessoas 
federativas, de suas autarquias e fundações públicas.

O Governo do Maranhão sempre buscou estimular os servidores 
públicos estaduais a desenvolverem as atribuições de seus respectivos 
cargos e funções de forma a garantir a melhor prestação do serviço pú-
blico. Por exemplo, construiu o novo Hospital do Servidores, dispo-
nibiliza mensalmente, por meio da Escola de Governo do Maranhão 
(EGMA), cursos destinados à capacitação permanente dos servidores 
estaduais, além de honrar pela pontualidade no pagamento da remune-
ração mensal – obrigação legal que muitos não conseguiram cumprir 
nos últimos anos, em face da imensa crise nacional.

Para além disso, desde 2015, o Estado do Maranhão tem feito al-
terações em diversas normas jurídicas que versam sobre a remuneração 
dos servidores do Poder Executivo, seja para majorar vencimentos ou 
subsídios, criar novas verbas remuneratórias ou indenizatórias, ou para 
reorganizar carreiras promovendo atualização da remuneração. A mais 
recente alteração remuneratória se deu por meio da Medida Provisória 
nº 373, de 10 de dezembro de 2021, convertida na Lei nº 11.629, de 16 

de dezembro de 2021.
No mesmo sentido de valorização da Advocacia Pública Esta-

dual, o presente projeto de lei complementar majora o vencimento dos 
Procuradores do Estado, levando em conta as disponibilidades orça-
mentárias e financeiras e os indeclináveis limites da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Guardando o percentual e o escalonamento temporal 
simetria com o praticado em relação às demais categorias do serviço 
público estadual.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, 
no compromisso do Poder Executivo com a valorização dos servidores 
públicos estaduais, minha expectativa é de que o digno Parlamento Ma-
ranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003 / 2022

Altera a Lei Complementar nº 20, 
de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre 
a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do 
Estado, define suas atribuições e reorga-
niza a carreira de Procurador do Estado.

Art. 1º O art. 42 da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 
1994, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, que terá a seguinte 
redação:

“Art. 42. (...)
(...)
Parágrafo único. O vencimento disposto no caput deste artigo, a 

partir de 1º de fevereiro de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo 
VII desta Lei Complementar.” (AC)

Art. 2º O texto da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 
1994, passa a vigorar acrescido do Anexo VII, o qual terá a seguinte 
redação:

ANEXO VII
TABELAS DE VENCIMENTO DO GRUPO CONSULTORIA 

E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL

C A R -
REIRA

C L A S S E /
REF.

V E N C I -
M E N T O 
ATUAL

V E N C I -
MENTO A 
PARTIR DE 
FEV/2022

V E N C I -
MENTO A 
PARTIR DE 
MAR/2022

P r o c u -
rador do 
Estado

1ª Classe R$ 19.955,40 R$ 20.853,39 R$ 21.751,39
2ª Classe R$ 21.005,68 R$ 21.950,94 R$ 22.896,19

Subprocura-
dor R$ 22.111,25 R$ 23.106,26 R$ 24.101,26

Art. 3º As alterações constantes dos arts. 1º e 2º desta Lei Com-
plementar serão implantadas de forma escalonada nos meses de feve-
reiro e março de 2022.

Parágrafo único. Em 1º de fevereiro de 2022 as alterações do 
caput serão implantadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) 
e, a partir de 1º de março de 2022, serão implantadas no percentual de 
100% (cem por cento).

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, com produção de efeitos financeiros a partir de 1º de feve-
reiro de 2022.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 064 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
do Município de Mata Roma - MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Município de Mata Roma - MA

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

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

- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mata Roma 
– MA, inscrita no CNPJ sob nº 10.728.250/0001-04, constituída em 10 
de janeiro de 2009,  associação civil sem fins lucrativos e tempo inde-
terminado de duração, com sede a Rua São Francisco, nº 183, bairro 
Centro, Mata Roma – MA.

A instituição tem por finalidade: promover a melhoria da qualida-
de de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, em seus ciclos de vida, buscando e assegurando-lhes o pleno 
exercício da cidadania, prestar serviços de habilitação e reabilitação das 
pessoas com deficiência, assim como a integração à vida comunitária no 
campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, 
defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas 
com deficiência e seus familiares, bem como, articular ações de defesa 
de direitos junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, 
oferecer serviços na área da saúde, orientações, prestação de serviços, 
apoio  à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pes-
soas com deficiência e à construção de uma sociedade justa através de 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma 
gratuita, permanente e continuada aos seus usuários e a quem deles ne-
cessitar, incentivando a participação da comunidade e das instituições 
públicas e privadas voltados à prevenção e a habilitação à pessoa com 
deficiência no mundo do trabalho, além de representar o movimento 
perante os organismos estaduais na perspectiva da inclusão social de 
seus usuários.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 065 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
do Município de Santa Helena - MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Município de Santa Helena- MA

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

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

JUSTIFICATIVA
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Hele-

na – MA, inscrita no CNPJ sob nº 20.598.309/0001-32, constituída em 
24 de maio de 2014,  associação civil sem fins lucrativos e tempo in-
determinado de duração, com sede a Rua Das Flores, nº 130, bairro 
Nazaré, Santa Helena – MA.

A instituição tem por finalidade: promover a melhoria da qualida-
de de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, em seus ciclos de vida, buscando e assegurando-lhes o pleno 
exercício da cidadania, prestar serviços de habilitação e reabilitação das 
pessoas com deficiência, assim como a integração à vida comunitária no 
campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, 
defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas 
com deficiência e seus familiares, bem como, articular ações de defesa 
de direitos junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, 
oferecer serviços na área da saúde, orientações, prestação de serviços, 
apoio  à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pes-
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soas com deficiência e à construção de uma sociedade justa através de 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma 
gratuita, permanente e continuada aos seus usuários e a quem deles ne-
cessitar, incentivando a participação da comunidade e das instituições 
públicas e privadas voltados à prevenção e a habilitação à pessoa com 
deficiência no mundo do trabalho, além de representar o movimento 
perante os organismos estaduais na perspectiva da inclusão social de 
seus usuários.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 066 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
do Município de Timon- MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Município de Timon- MA

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

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Timon – 
MA, inscrita no CNPJ sob nº 04.370.804/0001-33, constituída em 03 de 
abril de 1998,  associação civil sem fins lucrativos e tempo indetermina-
do de duração, com sede a Rua José  Fernandes da Silva nº 353, bairro 
Santo Antônio, Timon – MA. 

A instituição tem por finalidade: promover a melhoria da qualida-
de de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, em seus ciclos de vida, buscando e assegurando-lhes o pleno 
exercício da cidadania, prestar serviços de habilitação e reabilitação das 
pessoas com deficiência, assim como a integração à vida comunitária no 
campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, 
defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas 
com deficiência e seus familiares, bem como, articular ações de defesa 
de direitos junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, 
oferecer serviços na área da saúde, orientações, prestação de serviços, 
apoio  à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pes-
soas com deficiência e à construção de uma sociedade justa através de 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma 
gratuita, permanente e continuada aos seus usuários e a quem deles ne-
cessitar, incentivando a participação da comunidade e das instituições 
públicas e privadas voltados à prevenção e a habilitação à pessoa com 
deficiência no mundo do trabalho, além de representar o movimento 
perante os organismos estaduais na perspectiva da inclusão social de 
seus usuários.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 067 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
do Município de Pedreiras- MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Município de Pedreiras - MA

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

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreiras 
– MA, inscrita no CNPJ sob nº 02.870.330/0001-63, constituída em 
18 de abril de 1998,  associação civil sem fins lucrativos e tempo inde-
terminado de duração, com sede a Av. Mariano Lisboa nº 1188, bairro 
Engenho, Pedreiras – MA. 

A instituição tem por finalidade: promover a melhoria da qualida-
de de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, em seus ciclos de vida, buscando e assegurando-lhes o pleno 
exercício da cidadania, prestar serviços de habilitação e reabilitação das 
pessoas com deficiência, assim como a integração à vida comunitária no 
campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, 
defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas 
com deficiência e seus familiares, bem como, articular ações de defesa 
de direitos junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, 
oferecer serviços na área da saúde, orientações, prestação de serviços, 
apoio  à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pes-
soas com deficiência e à construção de uma sociedade justa através de 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma 
gratuita, permanente e continuada aos seus usuários e a quem deles ne-
cessitar, incentivando a participação da comunidade e das instituições 
públicas e privadas voltados à prevenção e a habilitação à pessoa com 
deficiência no mundo do trabalho, além de representar o movimento 
perante os organismos estaduais na perspectiva da inclusão social de 
seus usuários.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 068 /2022

Declara de utilidade pública ao Ins-
tituto Prof. Jairo Matos, São Luís - MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública ao Instituto Prof. Jairo 
Matos, São Luís – MA.  

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

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

JUSTIFICATIVA
O Instituto Prof. Jairo Matos, São Luís – MA, inscrita no CNPJ 
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sob nº 41.904.231/0001-07, constituída em 09 de dezembro de 2021,  
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos de caráter cienti-
fico, educacional e socioambiental, e tempo de duração indeterminado, 
com sede a Rua Antônio Berredo, nº 22, bairro Ivar Saldanha, São Luís 
– MA. 

A instituição tem por finalidade: promover os princípios, a consti-
tuição, os conceitos e as regras legais e morais do direito de defesa, em 
sua acepção mais ampla, buscando difundir, pelos meios ao seu alcance, 
aos seus associados e para toda a sociedade, a noção de que o direito 
de defesa constitui um direito à democracia a expressão indelével da 
dignidade da pessoa humana. Pode também, intervir, quando necessá-
rio em instituição privada, repartição pública, municipal, estadual ou 
federal, autarquia pública, fundação, juízo, instância ou tribunal  para 
garantir da aplicação dos princípios que norteiam os objetivos do insti-
tuto. Atuando na assistência social na proteção social básica e especial, 
profissionalização e geração de renda das famílias atendidas, Promover 
saúde integral visando o desenvolvimento harmônico da criança, ado-
lescente e jovem, assim como promover a democratização do acesso a 
bens culturais, atividades de educação, proteção, preservação e recu-
peração do patrimônio ambiental, oferecendo atividades de esporte e 
lazer ao público.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 069 / 2022

Estabelece a prioridade de aten-
dimento para mulher vítima de violên-
cia doméstica e familiar, no serviço de 
assistência psicossocial e a preferência 
em cirurgia plástica reparadora, no 
âmbito do Estado do Maranhão, quan-
do o dano físico necessite de realização 
de procedimento cirúrgico estético. 

Art. 1º - Fica estabelecida, no âmbito da rede pública de saúde do 
Estado do Maranhão a prioridade de atendimento no serviço de assis-
tência psicossocial e a preferência no atendimento de cirurgia plástica 
reparadora, pelo Sistema Único de Saúde- SUS, para mulher vítima de 
agressão, da qual resulte dano a sua integridade física ou estética.

Parágrafo Único. Para fins do disposto neste caput, caracteri-
za-se o dano físico e estético, quando a mulher passar a apresentar, em 
decorrência de agressão, qualquer deformidade ou deficiência em re-
lação aos parâmetros clínicos estéticos reconhecidos pela comunidade 
médica.

Art. 2º Os serviços públicos de saúde, referências em cirurgia 
plástica do Estado do Maranhão, após a efetiva comprovação da agres-
são sofrida pela mulher e da existência de danos à integridade física da 
vítima, adotarão as medidas para que sejam realizados, prioritariamen-
te, os atendimentos psicológicos, sociais e procedimentos cirúrgicos 
necessários. 

§1º - A comprovação de deficiência ou deformidade em 
decorrência de agressão deverá ser atestada por laudo médico.

§2º - Hospitais, centros de saúde do SUS e Delegacias 
Especializadas, ao receberem vítimas de violência, deverão informar-
lhes, no atendimento, da possibilidade de prioridade no acesso gratuito 
ao serviço psicológico, social e procedimento cirúrgico para reparação 
e para as providências necessárias para sua realização.

Art. 3º Realizado o diagnóstico e comprovada a agressão e o 
dano dela decorrente, deverá ser feita, mediante autorização da vítima, 

a inscrição em cadastro único a ser mantido pela Secretaria da Saúde do 
Estado do Maranhão.

Parágrafo Único. A inscrição da vítima no cadastro único do 
Sistema Único de Saúde- SUS deverá nortear a ordem de atendimento 
das vítimas no serviço público de saúde, ressalvando-se os casos de 
risco iminente de dano irreversível, que impliquem a necessidade de 
intervenção imediata dos profissionais responsáveis pelo atendimento.

Art. 4º O Poder Executivo, para efeito da realização do dispositi-
vo neste, adotará, entre outras, as seguintes ações:

I- instalação de um modelo assistência que contemple equipes 
de especialistas em psicologia, assistência social e cirurgia plástica;

II- realização constante de campanhas de orientação e publici-
dade institucional com produção de material didático a ser distribuído 
para a população alvo;

III- distribuição gratuita de produtos farmacológicos durante o 
pré-operatório e o pós-operatório;

IV- encaminhamento para clínica e/ou hospitais especializados 
dos casos indicados para contemplação diagnóstica ou tratamento, 
quando necessário;

Art. 5º Para a aplicação efetiva e eficaz dos dispositivos contidos 
na presente Lei, deverão ser promovidas a capacitação e o treinamento 
dos profissionais de saúde, para o acolhimento e a assistência às mu-
lheres vítimas de violência doméstica e familiar de forma humanizada 
e ética.

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a celebrar contratos e outras 
formas de parceria com organismos públicos ou privados, com o objeti-
vo de viabilizar o que trata esta lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor a data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual – DEM

JUSTIFICATIVA
A violência contra a mulher é uma grave realidade que pode acar-

retar sérias repercussões para a sua saúde física, psíquica e emocional, 
gerando inclusive danos físicos incapacitantes, tanto de ordem funcio-
nal quanto estético. A grande maioria das mulheres que vivencia situa-
ções de agressão tem de conviver com sequelas físicas e emocionais, 
para as quais necessitam de assistência à saúde, cabendo ao sistema 
público de saúde prover os serviços indispensáveis para sua reabilitação 
e recuperação.

Garantir o acesso de mulheres que sofreram deformações ou mu-
tilações em decorrência de violência doméstica ou familiar à prioridade 
na realização de cirurgia plástica reparadora é essencial, já que o proce-
dimento é fundamental para suprimir, ou ao menos minimizar os danos 
estéticos sofridos e devolver a dignidade e autoestima da mulher, que 
está diretamente ligada à sua imagem corporal, viabilizando assim, o 
seu retorno à vida social e ao trabalho.

 O artigo 198, inciso II da Constituição Federal, prevê expres-
samente como garantia constitucional, que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral á saúde. 
Tal dispositivo deveria ser suficiente para garantir às mulheres vítimas 
de violência o direito de receberem atenção integral e multiprofissional 
humanizado e ético no âmbito da rede pública de saúde, com acesso 
a todos os procedimentos necessários à reparação dos danos sofridos, 
inclusive os danos estéticos, que são altamente incapacitantes e impedi-
tivos de uma vida social com qualidade.

Contudo, é preciso considerar a dificuldade de acesso à cirurgia 
plástica reparadora no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), pois, 
na maioria das vezes é atribuído ao procedimento uma finalidade pura-
mente estética. Assim, a mulher, em especial a que não detém de recur-
sos financeiros suficientes para realizar o procedimento na rede privada, 
fica destituída do direito de receber a atenção integral, conforme previs-
to na Constituição Federal.

Desse modo, a presente proposição tem como finalidade demons-
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trar a importância do procedimento de prioridade da cirurgia plástica 
reparadora para mulheres que apresentem sequelas e transtornos decor-
rentes dos atos de violência e, principalmente, sobre a responsabilidade 
do poder público em garantir o direito de acesso dessas mulheres ao 
procedimento é que apresentamos o presente projeto de lei.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos 
Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

Assim sendo submetemos á consideração do plenário desta Casa 
Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual - DEM

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/2022

CONCEDE O TÍTULO DE CI-
DADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR ANTÔNIO BARBOSA DE 
ALENCAR E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1º. É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor 
Antônio Barbosa de Alencar.  

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022 - DR. YGLÉSIO - DEP. 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Preceitua a Resolução Legislativa 448/2004 que o título de Cida-
dão Maranhense deve ser concedido à pessoa que tenha prestado rele-
vantes serviços à população maranhense. Nesse contexto, apresentamos 
o nome de Antônio Barbosa de Alencar, empresário, presidente e líder 
do Grupo Dimensão, reunindo empresas nas áreas de construção civil, 
infraestrutura e logística, indústria e distribuição de aço, indústria de 
PVC e prestação de serviços.

Nascido na cidade de Quixadá-CE, Barbosa da Dimensão como é 
mais conhecido no meio empresarial, veio para o Maranhão no ano de 
1983, onde começou a trabalhar em uma empresa de construção civil, 
onde permaneceu durante 15 anos. Apaixonado pelo ramo, no ano de 

1992 fundou a empresa Dimensão Engenharia e Construção Ltda., onde 
seu espírito empreendedor ganhou destaque nos segmentos C e D. 

Em São Luís, seu empreendimento gerou mais de 5 mil empregos 
que contribuem para fortalecer a economia do Maranhão. Ante o expos-
to, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022 - DR. YGLÉSIO - DEP. 
ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
CIDADÃO MARANHENSE AO 
DOUTOR KLAUBER DE ARAÚJO 
SOUZA AZEVEDO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Doutor 
Klauber de Araújo Souza Azevedo.  

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022 - DR. YGLÉSIO - DEP. 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Preceitua a Resolução Legislativa 448/2004 que o título de Cida-
dão Maranhense deve ser concedido à pessoa que tenha prestado rele-
vantes serviços à população maranhense. Nesse contexto, apresentamos 
o nome de Klauber de Araújo Souza Azevedo, atualmente, médico do 
Hospital Municipal Clementino Moura

Nascido na cidade de Parnaíba, no Piauí, veio para o Maranhão, 
onde iniciou a vida acadêmica no curso de Medicina da Universidade 
Federal do Maranhão no ano de 1995. 

Desde então, Klauber tem voltado seus esforços para salvar vidas 
maranhenses e contribuir de maneira ativa para a melhora na qualidade 
de vida de seus pacientes. Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares 
a aprovação desta matéria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022 - DR. YGLÉSIO - DEP. 
ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 025 /2022

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada mensagem de pesar aos 
familiares do amigo e companheiro de luta senhor Francisco Oliveira 
(Sr. Chicão), ocorrido hoje, 14/02/2022, nesta manhã no Hospital de 
Clínicas Integradas-HCI, apresenta neste difícil momento, condolên-
cias aos seus familiares e amigos, pela irreparável perda. 

falecido no dia 13 de maio de 2020, nesta cidade por infecção 
humana causada pelo Covid-19. 

Neste momento de dor, consternado com o falecimento do amigo, 
me solidarizo com seus familiares e amigos da comunidade pesqueira 
do município de Turilândia pela grande perda.  O senhor Perilo Penha 
Pinheiro Neto, foi presidente da Colônia de Pescadores de Turilândia-
-MA e prestou relevantes serviços à comunidade da pesca, com com-
petência, zelo e determinação, participou indiretamente da formação de 
inúmeros adolescentes filhos de pescadores da região para a inclusão 
digital e tantas outras ações significativas, em benefício da categoria 
de pescadores.  

 Sua dedicação e a sua contribuição constituem sem dúvidas mar-
ca indelével na trajetória da sua caminhada. Assim, o Requerimento que 
ora apresentamos manifesta o nosso reconhecimento. 
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 Recebam seus familiares a nossa solidariedade. Que Deus possa 

lhes dar a resignação necessária para que superem irreparável perda.
 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2020. - 

Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 026/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada 
sessão solene com a maior brevidade possível, tendo como tema central 
homenagear a Juventude Socialista do PDT, que em 15 de fevereiro 
do corrente completa 41 anos de existência.

A JSPDT, é uma organização política de centro – esquerda, vol-
tada para formação, defesa e garantia de direitos da juventude, sobre-
tudo na participação social e política, onde podemos perceber vários 
parlamentares egressos dessa organização destaques na política local e 
nacional, a exemplo do Senador Weverton, que assim como este reque-
rente, teve participação elementar nesses 41 anos da JSPDT.

Assim, com esta sessão solene, a Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão, faz justa homenagem à esta organização política de grande re-
levância. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Bequimão, São 
Luís – MA, em 15 de fevereiro de 2022. - MÁRCIO HONAISER - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 027 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Nº 071/2022, de 
autoria da Defensoria Pública.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 16 DE FEVEREIRO DE 
2022. - Neto Evangelista - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 028 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar 
Nº 003 /2022, de autoria do poder executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 16 DE FEVEREIRO DE 
2022. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 029/2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vida a Mesa, seja registrado nos Anais desta Casa, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor Antônio César Baroni Pereira, 
ocorrido no dia 15 de fevereiro, nesta Capital. 

O Senhor Antônio César Baroni Pereira, maranhense, nascido 
no município de Timbiras, engenheiro agrônomo, foi coordenador do 
escritório da EMAPE em Humaitã- AM, cidade na qual também foi 
vereador por dois mandatos e presidente da Câmara Municipal, foi ser-

vidor na Câmara Municipal de São Luís e assessor do ex-prefeito de 
São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. 

Era casado com a senhora Matilde Lopes Moreira Pereira, união 
que gerou cinco filhos. Era irmão do ex-vereador e ex-presidente da 
Câmara Municipal de São Luís, Isaías Pereirinha. 

Requeiro, por fim, que seja encaminhada mensagem de condo-
lências aos seus familiares, no endereço: Avenida 04, casa 08, Bairro 
Chácara Itapiracó, CEP 65054- 876, São Luís- MA. 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em 15 de fevereiro de 2022. - Edivaldo 
Holanda - Deputado Estadual - PTC

INDICAÇÃO Nº 779/2022

Senhor Presidente,

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 que tome medidas necessárias para pro-
porcionar a iluminação pública no povoado Assobiante considerando 
que os moradores estão pagando regularmente a taxa de iluminação pú-
blica além de terem oficiado a essa Prefeitura sendo que até o presente 
momento nada foi resolvido ensejando prejuízo aos moradores pelo alto 
grau de insegurança gerado.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de janeiro 
de 2022. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 780/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 781/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 782/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 783/2022

Senhor Presidente,

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 à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula 
Lobato, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientização 
populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser propí-
cio à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e da 
Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 784/2022

Senhor Presidente,

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 Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 785/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 786/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 787/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 788/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 789/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientização 
populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser propí-
cio à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e da 
Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 790/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 791/2022

Senhor Presidente,

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 Presidente Sarney, Senhora 
Valéria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 792/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 

de Sousa, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientiza-
ção populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser pro-
pício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e 
da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 793/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 794/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Fe-
lipe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 795/2022

Senhor Presidente,

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 enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 796/2022

Senhor Presidente,

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 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 797/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 798/2022

Senhor Presidente,

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 Eno-
que Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 799/2022

Senhor Presidente,

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 Paulino Neves, Senhor Rai-
mundo de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas enérgicas 

de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 800/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 801/2022

Senhor Presidente,

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 enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 802/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscienti-
zação populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 803/2022

Senhor Presidente,

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 Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 804/2022

Senhor Presidente,

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 enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 805/2022

Senhor Presidente,

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 enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 806/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 

propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 807/2022

Senhor Presidente,

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 enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 808/2022

Senhor Presidente,

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 enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 809/2022

Senhor Presidente,

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 Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 810/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 811/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, 
Senhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 812/2022

Senhor Presidente,

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 enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 813/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 

propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 814/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 815/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 816/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientização 
populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser propí-
cio à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e da 
Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 817/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 818/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 819/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 820/2022

Senhor Presidente,

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 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 

água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 821/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 822/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 823/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 824/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 825/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 826/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 827/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 

água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 828/2022

Senhor 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 enérgicas de conscientização populacional 
visando evitar o acúmulo de água que possa ser propício à proliferação 
de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 829/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 830/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 831/2022

Senhor Presidente,

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 Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro 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 NETO EVANGELISTA – 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, o Deputado Wellington do 
curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Um 
sargento reformado da Polícia Militar que trabalhava conosco na 
Assembleia Legislativa foi assassinado, ontem, vítima de um assalto, o 
sargento Antônio Carlos Marques Santos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Faço também o registro aqui do dia trágico 
de ontem. Perdemos o filho do diretor-geral desta Casa, doutor Valney. 
O filho dele, ontem, faleceu e também mais um funcionário desta Casa 
que teve a sua vida ceifada no dia de ontem, Antônio Marques. Peço que 
todos fiquem em posição de respeito. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Edivaldo Holanda, 
vai participar de forma remota. Deve ter caído a conexão do Deputado 
Edivaldo. Chamar o Deputado Duarte Júnior. O Bráulio está me 
informando que a conexão do Zoom teve uma instabilidade e, ao que 
parece, todos que estavam participando remotamente caíram. Neste 
caso, já convido o Deputado Wellington do Curso, que terá 5 minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Ontem, terça-feira, Senhor Presidente, eu, com algumas 
coisas pendentes, por conta de algumas viagens que temos feito, e aí 
já precisamos viajar novamente amanhã, eu fiquei na Assembleia 
Legislativa trabalhando até tarde, e quando foi por volta das 20h, 
surgiram alguns comentários em grupos de WhatsApp e no Instagram, 
de que mais um ônibus em São Luís havia sido assaltado, infelizmente, 
mais um ônibus havia sido assaltado. E correu rapidamente a notícia de 
que poderia ter sido um policial militar alvejado, baleado, durante essa 
tentativa de assalto, ou assalto ocorrido no ônibus. E, logo depois, já 
surgiu a foto do sargento reformado Antônio Carlos Marques Santos, 
e me veio à memória de que, logo cedo, pela manhã, eu havia passado 
pela portaria e eu o encontrei e todos os dias nós nos cumprimentávamos 
e ele brincava: “Selva! Selva, Sargento Wellington! Como é que está 
Sargento Wellington? Meus filhos estudavam no curso! Selva!”. Então, 

sempre cumprimentava de forma alegre, de forma espontânea, às vezes, 
final de semana, porque eu venho muito final de semana à Assembleia, 
eu o encontrava também, sempre muito solícito, muito educado, muito 
atencioso, e, de súbito, eu nem acreditei que pudesse ser o policial 
militar da Assembleia, mais um. E eu saí da Assembleia e fui ao 
elevado da Cohab, trânsito um pouco engarrafado, muitas viaturas, e, 
infelizmente, eu constatei que nós perdemos mais um homem da Polícia 
Militar, mais um herói da Polícia Militar, mais um guerreiro da Polícia 
Militar, e mais um guerreiro na Assembleia. Senhoras e senhores, é um 
verdadeiro absurdo, nós perdemos o subtenente Israel, perdemos agora 
o sargento Antônio Carlos Marques Santos, a criminalidade avança, 
a criminalidade aumenta e invade os quarteis, invade a Assembleia 
Legislativa, e ninguém faz nada! Vai continuar nessa inércia? Vai 
continuar sem comando? Vão parar quando? Vão parar quando atentar 
contra a vida de um governador, de um magistrado, de um deputado? 
Mas, o senhor governador Flávio Dino não precisa de segurança, por 
isso que ele não está nem aí para a segurança da população, ele não 
anda de carro, ele anda é de avião e de helicóptero, ele tem 30 policiais 
ao seu redor fazendo a sua segurança, e o cidadão de bem, o cidadão 
trabalhador vai para casa e à mercê da marginalidade, da bandidagem. O 
cidadão sai do trabalho... Ontem, ele estava trabalhando na Assembleia, 
eu o encontrei na Assembleia, saindo da Assembleia por volta das 
19h. Terminou o seu plantão, pega o ônibus na frente da Assembleia, 
chegando próximo ao retorno do Vinhais, adentram dois marginais, 
adentram dois meliantes, menos de 200 metros após o ônibus sair, já 
anunciam o assalto. O motorista totalmente indefeso. O motorista é 
alvo do que nós já denunciamos aqui várias vezes. O motorista tem que 
dirigir. O motorista tem que prestar atenção no trânsito. O motorista 
tem que passar troco. O motorista tem que cuidar do dinheiro. Dois 
marginais, menos de 200 metros depois, anunciam o assalto. O motorista 
cuidando do trânsito. Um dos marginais fica cuidando da atenção aqui 
do motorista, o outro passa a catraca e, pelo relato do motorista, ele se 
atraca com o nosso herói, com nosso policial, e trava uma luta corporal. 
Assim morreu nosso herói, lutando bravamente dentro de um ônibus 
coletivo para defender os passageiros, para defender a sua vida. Assim 
morreu o nosso herói. Assim tombou o nosso herói. E é de cortar o 
coração. Ontem, por volta das 20 horas, quando eu cheguei e encontrei o 
nosso herói tombado. Nosso herói em cima de uma poça de sangue. Era 
uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa do nosso dia a dia, que nós 
passávamos pela portaria e nos cumprimentava, nos dava segurança. 
A segurança do Maranhão clama por ajuda, a segurança pede socorro, 
pede a nomeação de mais aprovados, a compra de mais viaturas, de 
equipamentos, fortalecimento da segurança pública, policiais militares, 
policiais civis. A Polícia Militar para combater, a Polícia Civil para 
investigar. Chamou minha atenção que o novo secretário de Segurança 
estava lá ontem. Logo depois que eu cheguei, entrei em contato com 
nosso Coronel Jinkings, sempre muito atencioso, o nosso comandante 
do Gabinete Militar, entrei em contato com o Coronel Jinkings para 
verificar se era o nosso militar, ele já estava indo para lá. O Coronel 
Jinkings também chegou lá prestando todo apoio, toda atenção. O 
secretário de Segurança estava lá, inclusive hoje agendei uma reunião 
com o secretário de Segurança Pública. Quero fazer referência elogiosa 
ao Coronel Jinkings e a todo o Gabinete Militar, muito atencioso e 
prestativo. Fica aqui a nossa homenagem, as nossas condolências a 
esse guerreiro sargento reformado da Polícia Militar que, por muito 
tempo, esteve na Rádio Patrulha. O nome de guerra dele na Rádio 
Patrulha, Sargento Marques, aqui conosco, Sargento Carlos. Descanse 
em paz guerreiro, descanse em paz, nosso herói. Que Deus conforte os 
corações de familiares e amigos neste momento de dor, neste momento 
de angústia. Fica aqui, mais uma vez, nosso compromisso, a nossa luta 
em defesa da segurança pública da população, em defesa da Polícia 
Militar e da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Nesta Casa tem um 
deputado que defende, que luta, que sofre e que chora, como nós temos 
um militar aqui abatido, militar que teve a sua vida ceifada. Mais uma 
vez, as nossas condolências, o nosso respeito aos familiares e amigos. 
Que Deus proteja o estado do Maranhão. Bem-aventurados aqueles que 
têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e 
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sede de justiça. Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Edivaldo Holanda? 

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Oi, meu 
Presidente. 

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

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu tenho 
a imagem aí no telão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não. Sem imagem, mas com o áudio.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Igual a um 
fantasma.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Está com problema no Zoom, na plataforma. 

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu já não 
falo quase e, quando falo, ninguém me ver, meu Presidente. Está certo! 
Posso falar, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pode sim, Deputado Edivaldo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Já foi lido? 
Porque eu estava sem áudio do plenário. Foi lido o requerimento de 
pesar do nosso amigo César Barone? Não?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não. Deputado Edivaldo, tente habilitar o vídeo de V. Exa. para ver se 
aparece a sua imagem, se não nós vamos registrar só o áudio.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Eu queria 
pedir a Vossa Excelência, por gentileza, de me permitir falar. Eu tenho 
um Requerimento aí de Pesar pelo falecimento de Antônio César Baroni 
Pereira e eu gostaria de falar na hora da leitura do requerimento. Pode 
ser?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pode ser, Deputado Edivaldo, sem problema.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Ok, 
obrigado, meu Presidente, até mais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Disponha sempre. Deputado Leonardo Sá, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão 
do orador) - Bom dia a todos! Gostaria em nome do meu amigo 
Deputado César Pires, cumprimentar todos os colegas parlamentares; 
em nome do Deputado Othelino, cumprimentar a Mesa Diretora desta 
Casa; cumprimentar os companheiros da imprensa maranhense e toda 
a população que me escuta nesse momento. Gostaria de prestar contas 
aqui um pouco do nosso mandato como parlamentar, especificamente 
para a querida cidade de Pinheiro, cidade na qual, obtive mais de 11 mil 
votos na última eleição. Nós iremos iniciar, Presidente, na cidade de 
Pinheiro, o maior programa de distribuição de cestas básicas naquele 
município, serão 18 mil e 800 cestas básicas para cuidar da segurança 
alimentar, Deputado Ariston, fruto da nossa emenda parlamentar. Hoje, 
o caminhão está carregando 4 mil cestas básicas, Deputado Zito, que 
serão distribuídas exclusivamente no município de Pinheiro, ao total 
de 18 mil e 800 cestas básicas a serem distribuídas no município de 
Pinheiro, para cuidar da nossa população e poder retribuir o pouco 
aquilo que o município de Pinheiro já me deu. E gostaria aqui de prestar 
conta um pouco do que o Deputado Leonardo Sá já fez por aquele 
município. Inauguramos, Deputado Zito, a maior obra estrutural e a 
maior obra da história da Baixada maranhense junto com o Governador 
Flávio Dino na época indicação do Deputado Othelino Neto, eu fui o 
primeiro diretor, inauguramos o Hospital Macrorregional do município 
de Pinheiro, lá foram realizadas as primeiras tomografias, os primeiros 
exames de imagem de alta complexidade, as primeiras neurocirurgias 
da história da Baixada maranhense, fizemos a indicação da conclusão do 
Centro de Hemodiálise do município de Pinheiro, fizemos a indicação 
da conclusão da Praça do Centenário no município de Pinheiro, fizemos 
indicação e doamos uma ambulância para o Hospital Macrorregional, 
fizemos a indicação também de mais de 20 quilômetros de asfalto no 

programa Mais Asfalto. E agora, este ano, vamos indicar a Emenda 
Parlamentar 750 mil reais hoje para recuperação de estrada vicinal 
no município de Pinheiro e vamos indicar também mais 2 milhões de 
reais para pavimentação asfáltica no município de Pinheiro. Deputado 
Othelino, Presidente, vou conversar com a Prefeita de Pinheiro, a 
Prefeita em exercício Ana Paula Lobato, se essa destinação desses 2 
milhões reais, ela quer que seja feita via convênio com a municipalidade 
ou se ela quer que seja feita por meio de execução direta com o Estado. 
Só vou fazer um pedido à Prefeita Ana Paula que ela nos deixe, por meio 
dessa Emenda Parlamentar, indicar as ruas que têm mais necessidade 
para serem asfaltadas. Agora sim eu tenho coragem de indicar Emenda 
Parlamentar na forma de convênio, se assim a Prefeita quiser. Queria 
parabenizá-lo e parabenizar a Prefeita Ana Paula pela condução em 
exercício nesse primeiro mês no município de Pinheiro. Está tentando 
ajustar e arrumar a Casa e parabenizar pelo aumento jamais visto 
para os professores daquele município. Parabenizar os Vereadores, 
parabenizar a Prefeita que encaminhou à Câmara Municipal o aumento 
de mais de 30% nos salários dos professores que vinham sendo 
massacrados durante a gestão anterior e queria aqui como seu amigo, 
lhe dar, quem sou eu para lhe aconselhar, V. Ex.ª é um homem que 
tem responsabilidade administrativa e conduz muito bem a Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Só para concluir, meu Presidente, 
a Prefeita Ana Paula deve fazer, no meu entendimento, a reforma 
administrativa. O prefeito que ali está foi afastado pela Polícia Federal, 
Deputado Wellington, por corrupção e por desvio de dinheiro público, 
e nós denunciamos, aqui na Assembleia, há um ano, encontra-se hoje 
afastado. Faça, não perca a hora de fazer a reforma administrativa e o 
recadastramento dos funcionários contratados, porque ali, dia após dia, 
aparece funcionário fantasma, Deputado Wellington, funcionário que 
era pago pela Prefeitura Municipal de Pinheiro, na gestão anterior, e 
morava aqui em São Luís, para denegrir imagem de adversário. Não 
perca a hora de fazer a reforma administrativa. Os secretários de quem 
está em volta ali, estão corrompidos, estão ali com um único intuito 
de sabotar a atual administração. Quero que fique registrado. V. Ex.ª 
tem experiência administrativa, V.Ex.ª quer o bem do município de 
Pinheiro, assim como sua esposa, mas não perca a hora, Presidente, 
de fazer as reformas administrativas e recadastramento de funcionários 
contratados. Desejo sorte à prefeita, já desejei por WhatsApp, já desejei 
nas redes sociais que ela tenha um bom mandato e que agora Pinheiro 
caminhe para frente. Conte com o Deputado Leonardo Sá, anunciando 
aqui que vou destinar R$ 750 mil para a recuperação de estradas vicinais 
e R$ 2 milhões, fruto da minha emenda parlamentar. Vou conversar com 
a prefeita em exercício e saber qual a forma que ela acha mais viável, se 
execução direta ou se convênio com a municipalidade. E agora, sim, eu 
tenho coragem e certeza de que, se a gente fizer o convênio, o recurso 
vai ser aplicado integralmente. Se o Prefeito Luciano vai voltar ou não, 
não é problema meu, isso aí quem decide é a justiça. Agora, ele foi 
afastado por corrupção, por desvio de dinheiro, por folha fantasma. Está 
aí o que eu dizia, há dois anos, sendo mostrado hoje o indiciamento pela 
Polícia Federal e o afastamento pelo TRF 1.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) -Senhor Presidente, venho à tribuna nessa manhã de quarta-
feira, dia 16 de fevereiro, para lamentar mais uma greve que ocorre na 
cidade de São Luís. Nós já tivemos, no ano passado, a maior paralisação 
da história da nossa cidade. E quando eu digo a maior é porque nunca, 
na história de São Luís, nós tivemos uma paralisação tão longa, 12 dias 
de 100% da frota de transporte público. Paralisação que teve início 
no dia 21 de outubro de 2021 e, no dia 1º de novembro de 2021, foi 
concluída, foi finalizada a greve. No dia 3 de novembro, eu vim a essa 
tribuna pedir à Prefeitura de São Luís, ao Prefeito de São Luís que 
debatesse o transporte público de forma preventiva e não deixasse para 
debater o transporte público tão somente em época de eleição ou diante 
de uma paralisação. Senhoras e senhores, a falta de informação gera 
especulação. Então, antes de mais nada, vamos aos fatos do transporte 
público que está parado de novo, mais uma vez, porque eu não posso 
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concordar com aqueles que estão hoje na Prefeitura e tentam fazer os 
consumidores, a nossa gente de bobo. O último reajuste do contrato 
ocorreu em fevereiro de 2020. Os rodoviários tiveram vencimentos 
congelados desde então. A partir de janeiro de 2021, uma vez que não 
foi concedido qualquer aumento salarial para a categoria, se iniciou 
uma negociação entre rodoviários e empresários. Os empresários, sem 
ter condições de manter ou de realizar o aumento para os rodoviários, 
procuraram a Prefeitura. A Prefeitura, por sua vez, informou em janeiro 
de 2021, em janeiro do ano passado, que até setembro do ano passado, 
que até setembro de 2021, iria apresentar uma solução para esse empasse. 
Hoje se sabe que a intenção não era apresentar nenhuma solução, mas 
era procrastinar, era empurrar com a barriga. Fato é que o problema 
só foi discutido quando o sistema parou por 12 dias no ano passado. 
E, após essa paralisação de 12 dias, com o fim da greve, a Prefeitura 
de São Luís não apresentou nenhuma solução concreta. Foi concedido 
reajuste aos rodoviários naquela oportunidade referente ao período de 
2020. Em 2021 é que foi concedido o reajuste referente ao período de 
2020 e ficou agendado para janeiro de 2022, mês passado, um reajuste 
adicional referente ao ano de 2021. Eu afirmei nessa tribuna que era 
necessário agir preventivamente e que a data base para o reajuste dos 
rodoviários seria finalizada em janeiro do ano seguinte, no caso, mês 
passado. No dia 03 de novembro, eu avisei aqui nessa tribuna, eu alertei, 
mas, infelizmente, nada foi feito. Foi concedido um subsídio de quatro 
milhões mensais para o sistema de transporte público de São Luís. 
Esses quatro milhões estão saindo dos cofres públicos, esse recurso que 
deveria estar destinado para a saúde, para educação, para a melhoria 
do transporte, está sendo entregue sem qualquer transparência. E o 
pior, nada está sendo resolvido. Passou novembro, passou dezembro, 
passou janeiro e nada foi apresentado como solução e um detalhe: o 
aumento dado aos motoristas em outubro do ano passado, em outubro 
de 2021 é por 3 meses. É permanente? Não, é por 90 dias, esse aumento, 
na visão da prefeitura, parece que é temporário, mas não, não é por 3 
meses. Quando se aumenta o salário, quando se aumenta a remuneração 
passa a ser um direito adquirido àqueles trabalhadores. Então aí vem 
a minha primeira pergunta: como é que eles acham, como a prefeitura 
acha que encerrando o subsídio em dezembro, se manteria o sistema em 
funcionamento? Sabendo que esse valor era para arcar com a situação 
mensal daquele período, referente àquele período. Nesse período foi e 
está ocorrendo uma CP do Transporte Público na Câmara Municipal, 
senhor presidente, na qual os servidores afirmaram que há um prejuízo 
mensal próximo a seis milhões de transporte, soma-se a esse prejuízo 
o aumento do diesel, de novembro para cá esses reajustes passaram 
a compor um custo operacional, além do reajuste dos motoristas, dos 
salários justos, aumento que esses cobradores, que esses rodoviários 
têm direito, passados três meses e meio, com todas essas informações, 
nada foi feito, nada foi apresentado, aí vem o secretário municipal hoje 
em entrevista ao Bom Dia Mirante, informar que não está sabendo o 
motivo desse colapso, o secretário municipal hoje no Bom Dia Mirante, 
por oito minutos, informou que não está sabendo o motivo desse 
colapso, senhoras e senhores, todos nós sabemos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO – Peço que libere o som para o deputado Duarte concluir o 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado, senhor 
presidente, todos nós sabemos, é preciso debater preventivamente o 
transporte público, não só quando há paralisação, poderia o prefeito 
de São Luís, Eduardo Braide, logo quando assumiu em janeiro do ano 
passado, ter chamado as partes para dialogar, me passa a sensação, e aqui 
eu faço uma analogia como se o prefeito fosse um pai que tivesse na sala 
e vê os dois filhos no quarto brigando, os empregados rodoviários e os 
empresários, donos de empresa de transporte público, estão brigando no 
quarto e o prefeito prefere ficar na sala, achando que aquele problema 
não é dele, assistindo ao Faustão, como se nada tivesse acontecendo, 
é preciso chamar para o debate, é preciso chamar para dialogar, uma 
característica que o atual prefeito não tem, falta humildade, falta 
sensibilidade. É por isso que além da paralisação do transporte público, 
já teve paralisação na educação, já teve paralisação na saúde, já teve 

paralisação dos agentes de limpeza. Eu peço ao prefeito que chame a 
parte para o debate, chame para o diálogo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o microfone para o Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Peço desculpa, 
Senhor Presidente, por me estender no tempo, mas, para concluir, 
poderia, no ano passado, logo no início, chamar para o diálogo e agir 
preventivamente, por exemplo, propondo a revisão das linhas de ônibus. 
Nossa cidade cresceu, existem regiões que não são atendidas por linhas 
de ônibus, já outras regiões têm mais linhas, o que gera um desequilíbrio 
econômico e financeiro nas linhas do transporte público, gera aos 
usuários do transporte e aos consumidores um atraso no atendimento, 
pois tem ônibus que demora em média de uma hora e meia a uma 
hora e 40, até quase duas horas para passar. Isso prejudica o cidadão. 
Pavimentação das rotas: pavimentar com qualidade, bloco de concreto, 
piso mais firme, mais seguro, para evitar minimizar a depredação dos 
ônibus, economia na manutenção, combate às fraudes na gratuidade ao 
consumidor idoso e estudante, pessoas com deficiência têm o direito 
de incentivos, gratuidade no transporte público, mas tem pessoas que 
não têm direito e estão utilizando esse direito, o que está gerando ônus 
ainda maior ao transporte. Por isso que eu finalizo dizendo que é preciso 
debater o transporte público e me coloco aqui à disposição da Prefeitura 
de São Luís, da atual administração para que nós possamos debater 
porque nós não vamos aceitar demissão de cobradores e nós não vamos 
aceitar aumento no valor da passagem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Nós não poderíamos 
subir a esta tribuna, hoje, sem nos solidarizarmos com a violenta e 
infeliz passagem do Sargento Carlos, colega nosso de trabalho aqui 
da Assembleia Legislativa. Como eu conversava com o Bruno, agora 
há pouco, já faz quatro meses aproximadamente que faleceu também 
o Israel, de maneira também brutal. Acredito eu ainda não elucidado 
até hoje. Isso tem sido uma crescente, infelizmente, na cidade. À 
medida que a crise econômica se agrava e as pessoas vão tendo maior 
dificuldade em suas vidas, a criminalidade avança, e nós vamos todos, 
indistintamente, independente de carregarmos uma arma ou não 
como mecanismo de defesa também, somos vítimas dessa violência. 
Então a gente espera que isso melhore, mas eu não poderia deixar de 
subir hoje e comentar. É uma obrigação nossa comentar, inclusive, 
principalmente quem mora em São Luís, quem exerce suas atividades 
em São Luís, quem entende que São Luís como capital do Estado é a 
mola motriz da economia do Maranhão, a maior arrecadadora também 
de impostos no Estado do Maranhão, em relação à greve de ônibus 
que aconteceu hoje mais uma vez. Três meses depois, a gente segue 
com problemas em relação ao sistema de transporte. Recentemente 
nós tivemos a questão da paralisação da coleta de lixo. Nós temos um 
sucateamento cada vez mais visível em relação à própria questão da 
saúde. Nós tivemos movimentação recente de conselheiros tutelares. 
Nós tivemos movimentações recentes de professores também da rede 
municipal. Fato é que, quando eu subo à tribuna, eu não subo para atacar 
gestão a, gestão b, pessoa a, b ou c. Não me preocupa a característica 
individual do Prefeito que exerce o cargo de São Luís. Então, quando 
a gente fala de transporte público, nós temos um problema que é um 
problema que não é de agora. Desde a passagem do finado Prefeito 
Castelo pela Prefeitura, o sistema de transporte enfrentava problemas. 
O problema naquela época foi parcialmente resolvido com subsídio 
mensal de um milhão de reais para o sistema de transporte. Naquele 
período, nós tínhamos uma passagem que era em torno de R$2.30, 
R$2.40, uma passagem mais barata. Um milhão de reais valia bem 
mais do que vale hoje, por exemplo, afinal, nós estamos falando do 
período de 2009 a 2012 e o sistema, naquele momento, conseguiu de 
alguma forma se equilibrar. O que acontece? Precisamos dar nomes aos 
bois dentro dessa perspectiva de discussão de transporte. A Prefeitura 
é um problema hoje? É. O sistema, hoje, o sindicato das empresas tem 
problemas? Tem. O sindicato dos rodoviários atravessa problemas? 
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Também atravessa. O que acontece? A Prefeitura, hoje, se encontra 
num dilema: num dilema de fazer, de um lado, a mão da popularidade 
e, de outro lado, a mão do que precisa ser feito. O Prefeito de São Luís, 
hoje, quer fugir de tudo que se fale em aumento de passagem. Quando 
a gente coloca uma questão de não aumentar a passagem, nós temos 
que ter alternativas. Quais são as alternativas que existem? Existe a 
alternativa de pagar o subsídio. Hoje eles já estão dando subsídios de 
R$ 2,05 milhões/mês, mais R$ 1,5 milhão de cartão cidadão. Existe a 
possibilidade da revisão da gratuidade. São Luís, hoje, é uma cidade 
que tem, uma das poucas capitais do Brasil que tem gratuidade entre os 
60 e os 65 anos. A lei federal garante a gratuidade a partir dos 65. Para 
que vocês tenham uma ideia, só essa gratuidade, entre 60 e 65 anos, 
custa R$ 02 milhões por mês ao sistema. Ela onera e, infelizmente, há 
muita fraude da gratuidade do sistema de transporte. O que acontece? A 
pessoa, vendo o cartão de transporte, aquele cartão fica sendo utilizado 
muitas vezes, 02, 03, 04 passagens dentro de um coletivo e, claro, que 
isso vai levando a um desequilíbrio do sistema de transporte. E um 
outro ponto é a questão da revisão tarifária. Hoje a tarifa em São Luís 
é uma tarifa que não está ajustada em relação às despesas do sistema 
de transporte. A gente quer aumentar salário dos rodoviários é muito 
justo, há uma inflação corroendo salários, precisa haver um reajuste. 
Nós queremos manter a passagem em níveis de preços adequados, nós 
temos que fazer uma composição, por quê? Porque o pneu subiu 60%. 
Presidente, peço só a extensão do horário, um pouquinho. Nós temos 
uma passagem que o combustível subiu 60% de dois anos para cá. O 
pneu aumentou, praticamente 80%. Os componentes de revisão dos 
ônibus também e aí a gente tem uma coisa, todo mundo quer ônibus 
novo com ar-condicionado, com passagem barata e a prefeitura sem 
dar dinheiro para o empresário. É uma conta que não fecha. Qualquer 
pessoa que seja seria e suba à tribuna para fazer uma conta de padaria 
sabe que o valor do transporte não fecha. Onde que a prefeitura falha? 
Não falha, falha em ter uma administração não profissionalizada. Hoje 
o que é que acontece? Tem CPI na Câmara que estão indo apenas 
em cima do técnico que fez o edital do sistema de licitação. Não tem 
sentido nenhum. Hoje tem uma Secretaria de Trânsito e Transporte que 
não dá conta de fiscalizar o sistema. Aí o que eles colocaram? Tiraram 
o secretário, colocaram um advogado para responder pela pasta, mas 
quem está mandado é Enéas, que é secretário de Governo. E Enéas é 
um baita sujeito legal, viu Enéas, você é um cara bacana, mas você 
não entende nada de trânsito, você não entende. E o Eduardo Braide 
se coloca um secretário que não tem visão estratégica de trânsito, ele 
está obviamente errando. E aí a gente sabe que tem o combinadão 
entre o Sindicato de Transportes, o SET e os Rodoviários, isso tudo é 
uma pressão para aumentar a passagem. Esse desgaste todinho é para 
aumentar vinte centavos de passagem. Ele já tem a conta disso e a 
prefeitura está fazendo queda de braço, já foram gastos contando esses 
meses agora que eles vão colocar 20 milhões de reais provisionados 
para o sistema e não melhorou em absolutamente nada, ao contrário...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Yglésio concluir.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - E ao contrário, o 
sistema tem cada vez mais gerado reclamações. Então, é uma coisa 
que é culpa só do Eduardo Braide? Não é. Sou homem suficiente aqui 
para subir e dar nome aos bois: começou com Castelo, seu Edivaldo 
Holanda passou 8 anos como prefeito de São Luís e não resolveu nada, 
fez uma licitação malfeita atendendo interesses de A, B e C porque é 
um prefeito muito gente boa, mas um gestor fraco, como gestor fraco 
na cidade e deixou uma situação que para o Braide também não é boa, 
e ele não está se ajudando porque em vez de chamar um profissional 
para fazer gestão da secretaria, ele colocou o Enéas. Não tem sentido. 
Então precisa ter uma conversa estruturante em relação do sistema. 
Essa CPI que está tendo Câmara, pediram prorrogação de prazo ontem, 
agora que conseguiram os documentos para verificar como é que o 
sistema está de fato. Então tem muita coisa para ser apresentado ainda a 
gente conta com a presença, a altivez dos vereadores responsáveis para 
apresentar um relatório que aponte de fato caminhos. Fato é que do jeito 
que está não dá para permanecer, essa bagunça do transporte chegou e 

está cobrando o preço, assim como ensino fundamental vai cobrar, vai 
estourar a bomba da saúde também, está tudo já armado esperando as 
coisas acontecerem. Por quê? Porque ninguém enfrenta os problemas, 
cada sobe muitas vezes para tentar fazer política e muitas vezes a coisa 
atrapalha. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Presidente Othelino Neto, Deputados, Deputadas, galeria, 
imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, 
eu venho no pronunciamento no dia de hoje relembrar aqui o meu 
primeiro pronunciamento daquela tribuna, quando tomei posse como 
Deputado Estadual em 2015. E o meu primeiro pronunciamento 
àquela época, foi pedindo ao Governador Flávio Dino que concluísse 
o prédio do antigo CETECMA, hoje IEMA, que são as escolas 
profissionalizantes de tempo integral do Governo do Estado. Porque 
sabia que a nossa juventude, principalmente da cidade de Timon, 
merecia um equipamento desse e há muito tempo aquela escola era para 
ter sido inaugurada. Inicio o meu pronunciamento falando isso, Senhor 
Presidente, porque quero falar aqui do exitoso resultado dos alunos da 
rede estadual de ensino do Maranhão, na redação do ENEM. Pois nós 
temos em Timon o melhor IEMA do Maranhão, aferido pelas notas 
do IDEB. E agora comprovamos, mais uma vez, isso com a nota da 
estudante Emily Cibele, na redação com 960 pontos, e não apenas esse 
resultado. Outros resultados merecem destaque, na verdade, todos os 
alunos merecem destaque, mas eu gostaria de pontuar que a educação 
pública da Regional de Educação de Timon deu um salto significativo. 
Este sempre foi um dos nossos focos, a educação, porque não suportava 
ver os nossos alunos, os nossos jovens, atravessarem o rio Parnaíba para 
estudar em Teresina. A prova é que, em 2015, a nossa unidade regional 
de educação tinha apenas cinco mil alunos e hoje passa de 12 mil 
alunos estudando na nossa rede estadual de ensino. Nós resgatamos a 
credibilidade, resgatamos a educação pública, e isso agora se transforma 
em números, inclusive com um porcentual significativo, Presidente 
Othelino Neto, de estudantes oriundos da rede privada agora também 
estão no ensino público. No IEMA também, gostaria de destacar o 
Jefferson que teve 920 pontos, a Luana Beatriz com 920, a Natália 
Carla com 920, o Antônio Filho com 920, a Maria Clara com 900 e 
tantos outros resultados exitosos, fruto da competência aqui da gestão 
e dos professores, mas, acima de tudo, dos alunos e da família. Outra 
escola que eu quero destacar, Senhor Presidente, é o Militar Tiradentes 
V que hoje funciona no abandonado Caic. Foi uma das nossas primeiras 
reivindicações, Deputado Vinícius Louro, quando a Comissão de Obras 
foi a Timon, visitamos o Caic e iniciamos, cobramos a conclusão daquele 
prédio porque estava abandonado pela gestão anterior. Reformamos e 
lá colocamos o Colégio Militar que hoje, no Ensino Fundamental, é o 
melhor Ideb do Maranhão e, no Ensino Médio, não é diferente, prova de 
que os alunos Paulo César, Tiffany, Lucas, Fernanda, Welisson e a Nara 
obtiveram 940 pontos na redação do Enem. Educação de qualidade que 
é repetida em todas as outras regionais de educação. Estou falando por 
conta da de Timon que conheço mais de perto, mas sei que a unidade 
escolar Alberto Sarney, de Paulo Ramos, que o Governo do Estado vai 
entregar nos próximos dias, teve também resultados exitosos e outras 
escolas também do nosso interior do estado. Vale destacar Sara com 
920 pontos, a Brenda, a Lícia, o Fábio, a Islana, todos eles com 920 
pontos. O Rivaldo, a Cíntia, o João Pedro, o Evanlison, o Cauã, todos 
com 900 pontos, Deputado Vinícius Louro, ou seja, aqui nesta Casa, 
nós, deputados, aprovamos projeto de lei, do qual eu tive a honra de 
ser o relator, para transformar a Escola Jacira de Oliveira e Silva na 
primeira escola em tempo integral no Maranhão. Essa escola nos dá 
muito orgulho porque dela já saíram diversos talentos. É uma escola de 
tempo integral com gestores como o professor Gedeão e todo o corpo 
docente, Colégio Militar Coronel Sousa, Ana Bernardes, professora 
Elisângela, o Jacira com Danilo e tantos outros. No Jacira, tivemos o 
Yago Gabriel com 940 pontos, a Joseli e a Lorena com 900, o Sergio, 
a Maria e a Tuane com 940 pontos, resultados exitosos. Também quero 
destacar as escolas de Parnarama e de Matões que estão dentro da 
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nossa unidade regional de educação e que também lá os professores, os 
alunos, o Governo do Estado reformaram estas unidades e o resultado 
aparece agora, como as alunas do João Paulo e do Colégio Eugênio 
Barros em Matões. Em Eugênio Barros, nós tivemos 920 pontos com 
Clarilson. No Cônego de Jesus, nós tivemos a Ana Cristina com 940 
pontos. Todos os dois da cidade de Parnarama, tanto do Mestre Ibério 
e o Cônego de Jesus, que aqui eu gostaria de destacar. E, da cidade de 
Matões, João Paulo e Eugênio Barros, que estão aqui também citados 
com 920 pontos o Cleilson e também a Jainara com 940, o Railson 
Francisco Veras com 920 pontos. Então, Senhor Presidente, eu não 
poderia deixar de fazer esse pronunciamento, parabenizar todo o corpo 
docente que faz parte da unidade regional de educação, porque todos 
estão ali empenhados em trazer uma educação de qualidade para os 
nossos estudantes e o resultado aparece agora. Nós temos centenas 
de estudantes universitários egressos nessas escolas. É uma regional 
de educação atuante e que reforçada pelos investimentos do Governo 
do Estado na estruturação física, na montagem de laboratórios, na 
formação dos professores, nos salários atualizados, dignos com as 
progressões, nós temos os resultados. É prova de que o Maranhão saiu 
da posição terrível com relação ao IDEB e hoje disputa com os grandes 
Estados, grandes colocações do IDEB. Fico feliz por ter contribuído 
diretamente por essa política que sempre foi a nossa marca, a educação. 
O Colégio Militar, o Jacira são escolas que eu frequento praticamente 
todas as semanas, conversando com os professores, com os gestores 
para que a gente possa continuar ....

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, já vai ser liberado o microfone.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Desculpe 
demorar, Senhor Presidente. É porque realmente me emociona muito 
esses resultados, porque eu vivi muito isso na pele. Eu estudei em 
Teresina. Sabemos das dificuldades e, hoje, a gente vê que a nossa 
juventude tem uma oportunidade de competir de igual para igual e ter 
uma formação superior e entrar no mercado de trabalho muito mais 
qualificado. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Neto, V. Ex.ª está inscrito no Pequeno Expediente. Nós já 
encerramos. Aí V. Ex.ª fala, em seguida, no tempo dos Blocos ou no 
Grande Expediente, se assim desejar. No grande? o Deputado Neto fica 
inscrito no Grande Expediente. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Requerimento nº 16/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, é só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É para 
poupá-lo de fazer toda essa leitura extensa do requerimento, quero só 
pedir a V. Exa. se pudesse colocar só para próxima semana, que eu 
estou juntando alguns dados e vão subsidiar com mais certeza esse 
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fica transferido para a Sessão da próxima terça-feira ou outra sugerida 
pelo autor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Requerimento 19/2022, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Deputado Wellington, só para fazer uma retificação. 
Um equívoco de digitação aqui, ficou na Ordem do Dia, Delegado 
Leonel Diniz é Leonardo Diniz. Mas não foi um erro de V.Exa., não. Foi 
de digitação aqui da Mesa. Só para fazer a devida retificação. Item 3 da 

pauta. Requerimento nº 20/2022, de autoria da Deputada Betel Gomes 
(lê). Nós estamos aqui apreciando requerimento à deliberação da Mesa, 
mas neste momento só dois deputados que compõem a Mesa estão 
presentes no plenário. Eu e a Deputada Detinha. Deputada Detinha, 
apreciando aqui um requerimento da Deputada Betel, para deliberação 
da Mesa.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Presidente, eu estou presente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A Deputada Cleide apareceu ali.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Cheguei de viagem às 04h30 da manhã. Mas 
eu estou aqui. Como é que vai? Como é que estão vocês? Mas eu estou 
presente, viu.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Prazer vê-la.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – O prazer também é meu.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A senhora ouviu o anúncio do conteúdo do requerimento da Deputada 
Betel?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO -Não, por favor, V. exa. poderia repetir?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como deputada? Eu não conseguir lhe ouvir.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Eu não ouvi. queria que V. Exa. repetisse.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Requerimento que pede que seja encaminhado à Empresa Vale e 
solicitando cópia e devida publicação da Lei Estadual 11.651, que inclui 
o modal ferroviário ao direito de gratuidade de passagem aos maiores 
de 60 anos de idade e transporte coletivo. Como vota V.Exa.? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Pelo deferimento. Deputada Andreia Martins Rezende. Obrigado, 
Deputada Cleide.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Só um instante, Deputado Hélio. Deputada Detinha como vota V.Exa.?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Só para transmitir 

minha saudade a Deputada Cleide.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 

DEPUTADA DETINHA - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Deferido o requerimento. Requerimento 22/2022, de autoria do 
Deputado Hélio (lê). Deputado Hélio, V.Exa. quer se manifestar sobre 
este tema?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pedir 
esclarecimentos sobre o pregão que houve lá. Só isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETARIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DETINHA - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Só uma ressalva, 
Presidente, por estar aqui do meu lado a Deputada Detinha, que é 
uma honra, mas ela votou por livre e espontânea consciência. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Muito bem, Deputado Hélio. 
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V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Inscrito o Deputado Neto Evangelista, que terá 30 minutos. Deputado 
Neto, declinou. Tempos dos partidos ou blocos. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se não 
tem ninguém inscrito no Grande Expediente, V.Exa. pode conceder o 
tempo para o Deputado Wellington do Curso por favor?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Do Grande Expediente? V.Exa. tem 30 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
imprensa, hoje encontra-se o meu amigo Pedro, John Cutrim, Caio 
Hostílio ... França. Que Deus abençoe a todos. Que Deus estenda suas 
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. 
Senhor Presidente, eu trago um assunto grave à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, que é o transporte escolar e o desvio do 
transporte escolar e de verba de transporte escolar; corrupção. Hoje foi 
deflagrada uma operação da Polícia Federal nas cidades de Pinheiro e 
de Santa Helena. Mas eu faço uma observação importante, na Prefeitura 
de Pinheiro, na gestão anterior, não tem nada a ver com a gestão da atual 
Prefeita Ana Paula, e dessa vez envolvendo o transporte escolar. Mas 
por que chamou a nossa atenção? Porque essa região da Baixada está 
toda complicada com o transporte escolar. Nós já denunciamos aqui na 
tribuna desta Casa, no mês de dezembro, a situação na cidade de Peri 
Mirim, o prefeito de Peri Mirim gastou quase 2 milhões de reais com o 
transporte escolar, com o aluguel de ônibus, com aluguel de carros, num 
período que nem estava tendo aula. E nós fizemos a denúncia ao 
Ministério Público Federal, à Policia Federal, e o mais grave, estivemos 
no início do mês na cidade de Palmerândia dando apoio aos professores 
da cidade de Palmerândia, na luta pela aplicação dos recursos do 
FUNDEB, 70% devem ser destinados aos professores, e também pelo 
reajuste de 33,24%. Chegando na cidade de Palmerândia, os professores 
estavam fazendo uma manifestação pacífica na cidade, iam sair em 
caminhada da sede do sindicato até a porta da prefeitura, na cidade de 
Palmerândia. Chegando na cidade, eu mantive contatos com os 
professores, comecei a participar da manifestação, fiz uso da palavra, 
acompanhei no microfone e quando fomos surpreendidos com ônibus 
do transporte escolar da cidade de Palmeirândia, transportando pessoas, 
transportando lideranças, transportando cabos eleitorais, transportando 
pessoas que foram contratadas para irem até a praça da cidade que 
estava sendo inaugurada, bater palmas para o governador e para o 
presidente, para o governador e para o prefeito da cidade, ou seja, o 
ônibus de transporte escolar, adquirido com o recurso do FNDE, o 
ônibus de transporte escolar do programa Caminhos da Escola, o ônibus 
do transporte escolar para transportar crianças e adolescentes para 
escola estava vindo da zona rural, gastando combustível com motorista 
à disposição levando cabos eleitorais, lideranças para bater palmas para 
Flávio Dino e para o prefeito da cidade de Palmeirândia, vejam só o 
absurdo, naquele momento, eu fiquei atônito e confesso aos senhores 
sem compreender o que estava acontecendo, mas eu pensei: isso é 
crime, um parlamentar, um deputado estadual da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão está flagrando um crime, presenciando um 
crime e vai ficar assim mesmo? Não, eu comecei a fotografar o ônibus, 
comecei a filmar o ônibus e fiz na mesma hora um vídeo selfie relatando 
o que estava acontecendo. Subi no mototáxi e segui o ônibus. Mais à 
frente, eu identifiquei que o ônibus estava cheio de pessoas vindo da 
zona rural contratadas para bater palmas para Flávio Dino, para o 
Secretário de Educação Felipe Camarão e para o prefeito da cidade. Os 
três presenciaram o crime, os três se beneficiaram do crime: o 
Governador Flávio Dino, o Secretário de Educação Felipe Camarão e o 
prefeito da cidade. Como eu constatei, como eu confirmei o crime, eu 
fui à delegacia da cidade de Palmeirândia registrar um boletim de 

ocorrência e me identifiquei: professor e deputado estadual Wellington 
do Curso, registro um boletim de ocorrência relatando que um ônibus 
que era para ser usado em transporte escolar de criança e adolescentes, 
da cidade de Palmeirândia, está transportando eleitores, cabos eleitorais, 
lideranças da zona rural para bater palmas para o Governador Flávio 
Dino, o Secretário Felipe Camarão e o prefeito de Palmeirândia. E 
solicitei ao delegado que tomasse as devidas providências e que pudesse 
apreender os ônibus e pudesse conduzir os motoristas para que 
prestassem os esclarecimentos. E assim foi feito. Chegando em São 
Luís, já denunciamos ao Ministério Público, estamos refazendo e 
fazendo a denúncia para encaminhar à Polícia Federal e ao Ministério 
Público Federal e também à CGU e ao TCU. Verba do governo federal, 
verba do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tanto o 
Governador Flávio Dino critica, que tanto reclama, que tanto tenta 
lacrar, mas o que ele faz? Ele pega os recursos do governo federal, pega 
os recursos do FNDE e utiliza com o seu prefeito e com o seu secretário 
de Educação, um ônibus de transporte escolar da cidade, desviando a 
função, transportando eleitores para ficar babando, ficar batendo palmas 
para o governador, sendo que os professores fizeram manifestação no 
começo da cidade, o governador passou e sequer deu a mínima, o 
secretário de Educação sequer deu a mínima, e os professores fizeram 
manifestação na cidade. Da mesma forma, o Flávio Dino tem enfrentado 
manifestação de professores em vários municípios. Foi assim na cidade 
de Bacabal, foi assim na cidade de Campestre. Ele está com medo de ir 
a alguns municípios com medo de manifestação dos professores. O 
Governador Flávio Dino não vai à cidade de Araioses, por quê? A 
prefeita está queimada, a prefeita não respeita os professores, a prefeita 
descumpre uma lei, não reajusta os salários dos professores, não tem 
transparência nas contas públicas, as contas da prefeita de Araioses 
estão bloqueadas por falta de prestação de contas no município. E nós 
passamos agora a investigar a merenda escolar. Passamos a investigar o 
transporte escolar, passamos a investigar os recursos federais enviados 
para o combate à covid, os recursos federais na saúde, os recursos 
federais para o FUNDEB. Passamos a analisar os documentos, passamos 
a fiscalizar. Só que constatamos que as informações não estão no site da 
transparência. E, na última segunda-feira, eu fui à cidade de Araioses 
defender os professores. Na cidade de Araioses, eu tenho um lado. E o 
meu lado é o lado do povo. O meu lado é o lado dos professores. Eu não 
fui na casa da Prefeita Luciana Trinta, lá de Araioses, para ir na casa 
dela, para ir na Prefeitura, pedir apoio, pedir voto, articulação política. 
Eu fui à cidade de Araioses a convite dos professores. E fui muito bem 
recebido. Uma belíssima reunião com quase 200 professores. Fizemos 
uma caminhada até a porta da Prefeitura. Chegando lá, fomos protocolar 
um documento. Eu estava acompanhado dos professores. Eu estava 
junto com os professores. Estava ao lado dos professores. E, ao 
protocolar o documento, o protocolo estava demorando, já passava de 
20 minutos, quando eu estava mexendo no celular, sentado na recepção, 
adentra uma senhora perguntado se eu queria falar com ela? E eu disse. 
“Não! Eu estou aqui para protocolar um documento. Eu nem sei quem 
é a senhora”. Não foi de forma desrespeitosa, mas é porque eu realmente 
eu não a conhecia. Eu não a conhecia. Eu não fui lá para prejudicar a 
Prefeita, para provocar a Prefeita, não! Tanto é que eu nem a conhecia. 
Nunca tive contato nenhum com ela. E eu fui educado. Eu nem conheço 
a senhora. Ela disse: “Eu sou a Prefeita da cidade.” Eu estava sentado 
naquele momento, tomando uma posição de respeito. E eu me levantei 
e ela veio perguntar se eu não queria ir para sala dela conversar com ela 
para ouvir as verdades, porque eu estava ouvindo a mentira dos 
professores. Naquele momento, ela afronta os professores e queria um 
diálogo comigo? Fechou todo e qualquer tipo de diálogo. Como é que 
eu ia para a sala da Prefeita sem levar a comissão de professores para 
dizer que eu estava me vendendo para a Prefeita, com articulação para 
a Prefeita. Eu disse: “Prefeita, eu não vim aqui para falar com a senhora. 
Eu vim aqui em defesa dos professores.” E se eu estava na cidade, se eu 
estava protocolando documento na Prefeitura é porque ela não tem 
diálogo com os professores. Ela não respeita os professores. Quer 
passar por cima dos professores. Ela, de forma descontrolada, continuou 
me ofendendo. Mas eu, de forma muito educada, de forma muito 



  40       QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 40
atenciosa, de forma muito humilde, não levantei a voz para aquela 
mulher, não levantei a voz para a Prefeita, não levantei a voz para 
autoridade da cidade. Ela, não conformada, porque eu não fui para sua 
sala e eu falei que eu tinha um lado, eu estava do lado dos professores, 
começou a me ofender, dizendo que eu era um deputado inexpressivo e 
que eu estava ali fazendo mídia. E veio tentar me atacar como alguns 
membros do governo Flávio Dino, que não têm argumento vieram 
tentar me atacar também com algumas publicações inverídicas, algumas 
publicações fake news. E naquele momento eu fiquei calado ouvindo a 
prefeita tentando me atacar, mas mostrei para ela a educação de um 
professor, a humildade de um professor e ela entrou demorou mais 20, 
30 minutos trouxe o documento só que começou a trazer um monte de 
assessores todos com celular na mão. E eu disse, mais uma vez, ela vai 
querer fazer encenação, vai querer fazer uma gravação, mas ela 
encontrou a pessoa errada, porque eu vou continuar humilde e de forma 
educada. E aí ela continua os ataques e mais uma vez eu disse: Prefeita, 
eu estou aqui em defesa dos professores, eu tenho lado na cidade de 
Araioses, estou do lado dos professores de Araioses. Só que eu deixei 
bem claro para ela: a partir de agora, eu virei mais vezes na cidade de 
Araioses. E ela continuou me atacando; Deputado Wellington, V. Ex.ª 
nunca mandou nada. Se bem que ela nem falou V. Ex.ª. Mas, Deputado, 
você nunca nem mandou nada para cidade de Araioses. Ela esquece que 
ela é do mesmo partido do governador, que ela é do lado do governador, 
e que o governador nunca pagou minhas emendas. Se ela tiver contato 
com o governador e se o governador liberar as minhas emendas, eu 
mando todas as minhas emendas para cidade de Araioses para ajudar no 
pagamento dos professores. Atenção, Prefeita Luciana Trinta, prefeita 
enrolada, prefeita cheia de processo, prefeita que não tem transparência, 
Prefeita Luciana Trinta, se a senhora tiver contato com o governador e 
a senhora quiser, eu mando todas a minhas emendas parlamentares para 
cidade de Araioses para ajudar a senhora no pagamento dos professores 
de Araioses, reformar as escolas de Araioses. Eu faço isso, se a senhora 
quiser. E ela disse: mas você nunca fez nada pela cidade de Araioses. Eu 
estou aqui em defesa dos professores. E sou Deputado Estadual de todo 
o Maranhão, eu vou em todos os municípios, eu vou em qualquer lugar. 
Investido nas minhas atribuições parlamentares de fiscalizar, de legislar 
e é por isso que eu estava lá. E ela continuou ofendendo, mais uma vez, 
trouxe os impressos e tentando me atacar, tentando me ofender, achando 
que eu ia me exaltar, achando que eu ia rebater e como professor da 
cidade de Araioses, assim como a Rosana, assim como o Douglas, 
assim como professor Arnaldo, assim como a professora Elisa, assim 
como todos os professores, todos os professores, a professora Filomena. 
E assim como todos os professores da cidade de Araioses, eu permaneci 
em silêncio, de forma educada, para mostrar que o professor Wellington, 
deputado Wellington é humilde, assim como os professores da cidade 
que ela não respeita. E ela continuou atacando, mas assinou o 
documento, saindo de lá me reuni fora da prefeitura com os professores 
dando satisfação do que eu tinha feito naquele momento, do protocolo, 
deixei uma via com o presidente do sindicato, vereador Armando, e 
voltamos para a sede do sindicato, me despedi dos professores e deixei 
a cidade de Araioses, com muitos amigos, com o coração cheio de 
alegria, com o coração cheio de amor e um coração cheio de vontade de 
trabalhar por aquela cidade. E a cidade de Araioses agora tem um filho, 
a cidade de Araioses agora tem um defensor, a cidade de Araioses agora 
tem um parlamentar, a cidade de Araioses está cansada de ter 
simplesmente candidatos a deputados estaduais, federais, governador, 
senador que vão lá na cidade achando que a prefeita é dona de voto, 
achando que a prefeita é quem manda nos votos. O voto é do cidadão, o 
voto é do povo, o voto é do cidadão da cidade de Araioses. O poder 
emana do povo, é para o povo, o povo tem o poder de colocar e o poder 
de tirar. Prefeita de Araioses, preste muito bem atenção que a senhora 
está no mandato hoje somente por conta de uma liminar, então, trate de 
administrar a cidade, trate de administrar os recursos, porque, a partir de 
hoje, a senhora tem um fiscalizador dos recursos públicos na cidade de 
Araioses. Assim como teve a operação da Polícia Federal, na cidade de 
Pinheiro, na cidade de Santa Helena, por conta do transporte escolar, 
nós já estamos fiscalizando o transporte escolar da cidade de Araioses. 

Professores de Araioses, continuem contando com o Deputado 
Wellington, a nossa luta pelo reajuste de 33,24% e a nossa luta pela 
aplicação dos recursos do Fundeb, 70% para os professores. Meu 
abraço, meu carinho e o meu amor pela cidade, pela população e pelos 
professores de Araioses. Senhor Presidente, neste momento, eu utilizo o 
Grande Expediente e faço também as observações de alguns municípios 
que eu preciso destacar. Estou na luta pelo pagamento do reajuste de 
33,24%, pela aplicação dos recursos do Fundeb. Vou relatar aos poucos 
cada uma delas. Primeiro, na cidade de Peri Mirim, estive na cidade de 
Peri Mirim, estive reunido com o sindicato, muito bem recebido pelo 
sindicato, um sindicato atuante na cidade de Peri Mirim, um sindicato 
que representa os professores, na cidade de Peri Mirim, que atende às 
demandas dos professores que estão na luta contra o prefeito de Peri 
Mirim para que ele possa pagar o reajuste de 33,24% e para que ele 
possa também fazer aplicação dos recursos do Fundeb. Respeito a 
cidade de Peri Mirim, respeito os professores, respeito o sindicato, 
inclusive denunciamos, na cidade de Peri Mirim, o gasto de R$ 2 
milhões com o transporte escolar. Saindo de lá, pertinho, fomos à cidade 
de Palmeirândia, fui muito bem recebido por todos os professores e pelo 
sindicato, muito bem recebido por todos na luta pelo pagamento dos 
recursos do Fundeb, aplicação dos 70% aos professores, a luta pelo 
reajuste de 33,24%, a luta dos professores de um sindicato que 
representa os professores, que luta pelos professores. Parabéns aos 
professores de Palmeirândia por ter um sindicato atuante, um sindicato 
que defende os professores. Assim como na cidade de Peri Mirim, a luta 
também na cidade de Palmeirândia pela transparência, aplicação e 
fiscalização, se tem irregularidades no transporte escolar e na merenda 
na cidade de Palmeirândia, logo ali pertinho na Baixada Maranhense. 
Amanhã, tomarei café, na querida cidade de Bequimão, em defesa dos 
professores de Bequimão, dos aprovados da cidade de Bequimão, 
reunido com os professores, reunido com o sindicato, reunido com os 
aprovados do concurso público, uma demanda antiga, uma luta antiga 
dos aprovados no concurso da cidade de Bequimão. Já tínhamos 
denunciado, aqui na tribuna da Assembleia, já tínhamos falado na 
tribuna da Assembleia e, nos últimos dias, temos sido solicitados. 
Deputado Wellington, venha à cidade de Bequimão. Venha nos ajudar 
aqui em Bequimão e amanhã eu terei duas reuniões na cidade de 
Bequimão. Chegarei cedo na cidade e Bequimão. Por volta de 7 horas 
já estarei na cidade de Bequimão. Vou tomar café com professores em 
Bequimão e reunião com os professores e com os aprovados na cidade 
de Bequimão. Pela luta do reajuste de 33,24% retroativo a 1º de janeiro 
e aplicação dos recursos do Fundeb para todos os professores, 70% dos 
recursos do Fundeb têm que ser aplicados para os professores na cidade 
de Bequimão. Meus amigos professores, sindicato, e todos os aprovados 
no concurso da cidade de Bequimão, amanhã, estaremos juntos na 
cidade de Bequimão. Amanhã como estarei o dia todo percorrendo na 
Baixada Maranhense estarei também à tarde na cidade de Mirinzal, 
nosso abraço aos nossos amigos professores da cidade de Mirinzal. 
Reunião com os professores, reunião com o Sindicato, a luta na cidade 
de Mirinzal pelo reajuste de 33,24% e a luta pela aplicação dos recursos 
do Fundeb, o reajuste de 33%, os professores têm direito e também para 
que aplicação dos 70% dos recursos do Fundeb para os professores na 
cidade de Mirinzal. Então, amanhã à tarde estaremos na cidade de 
Mirinzal, meu abraço a todos os nossos amigos professores. Concedo a 
palavra ao amigo Deputado Vinícius Louro. É o Grande Expediente. 
Deputado Vinícius Louro, com a palavra, meu líder do Bloco 
Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – 
Primeiramente, eu quero lhe agradecer, Deputado Wellington do Curso, 
pela oportunidade de poder lhe apartear, eu quero aqui agradecer 
também ao presidente interino, Deputado Fábio Braga, que de forma 
equívoca acionou a sirene aí impossibilitando a fala de V. Ex.ª, dizer 
para ele que nós estamos em campos políticos opostos, mas que a 
nossa amizade é verdadeira, e que dentro desta Casa e da Presidência 
dessa Mesa Diretora seja tratado de forma imparcial. Muito obrigado, 
Deputado Fábio Braga. Deputado Wellington do Curso, primeiramente, 
eu quero aqui parabenizá-lo pelas suas falas, mas é uma reflexão que 
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nós temos que trazer em todo o Estado do Maranhão, principalmente, 
primeiro, eu quero aqui parabenizar todos os prefeitos do Estado do 
Maranhão que repassaram o recurso do Fundeb aos professores. É 
importante, é salutar no momento de muita dificuldade que a população 
vem passando, que esses professores também vêm passando como 
uma classe organizada e esses prefeitos que tiveram a responsabilidade 
repassaram esse abono, o recurso do Fundeb para todos os professores, 
teve cidade aí que passou os 4 mil reais para cada professor. Isso nós 
temos que levar em consideração. Lá na cidade de Pedreiras, foi feito 
o oposto, não foi passado e eu até agora não me manifestei na tribuna 
desta Casa, justamente aguardando, porque quando a gente fazendo 
uma oposição, a gente faz oposição com responsabilidade e não nós 
chegarmos aqui atirando pedras, falando da gestão, mas na cidade de 
Pedreiras, a prefeita, que hoje se encontra lá, não pagou, não repassou 
o dinheiro do Fundeb aos professores. E, quando eu vejo esse ato 
falho de muita irresponsabilidade, de falta de compromisso diante do 
descaso que vem acontecendo na cidade de Pedreiras, eu me achei no 
direito, diante de V. Ex.ª, de colocar essa questão do Fundeb na tribuna 
da Assembleia Legislativa. E iremos procurar as classes, Ministério 
Público, que dentro dessa questão também eu acho que tem que ser 
mais emerge, e um parecer ministerial para que a gente possa garantir 
direitos à população. E eu vejo vários prefeitos fazendo publicidade, 
porque pagaram aí 33.24%, 34% e se vangloriando. E eu acho que 
não é motivo de vangloriar. Eu acho que é motivo de respeitar e fazer 
valer, porque, primeiro, o recurso é federal, vem direcionado para essa 
questão. E aí o prefeito se coloca como se fosse uma coisa atípica que 
o que ele está fazendo ali é mais do que sua obrigação. Não, ali é um 
direito do professor de que esses recursos devem ser repassados. Aqui 
V. Ex.ª já colocou várias situações dentro do estado do Maranhão, que 
não repassam esses 33.24% para a população do estado do Maranhão. A 
gente vendo aí toda uma propaganda trazendo informações inverídicas 
para a população e o momento está chegando que é de avaliação. Então, 
esta Casa aqui, como V.Exa. viu, mudou a configuração que isso reflete 
também no Estado do Maranhão. O que aconteceu na Assembleia 
Legislativa também é reflexo do que vem acontecendo no Estado do 
Maranhão. E a gente busca que esses gestores que ainda, Deputado 
Fábio Braga, a gente busca solução e o repasse. E nós estamos aí 
como diz o ditado: vigiai. E nós vamos vigiar e começar a cobrar para 
que esses prefeitos possam realmente repassar o que é de direito da 
população. Então quando V. Exa. vem aqui, Deputado Wellington do 
Curso, coloca essa situação na tribuna, trazendo que esses prefeitos aí 
que não cumpriram tanto com a questão do repasse dos 33,24% como 
também do dinheiro do FUNDEB, do abono, isso também nós temos 
que trazer os órgãos fiscalizadores, como Ministério Público, para que 
possa intervir e fazer com que esses direitos cheguem até os professores. 
Muito obrigado, Deputado Wellington do Curso. E parabéns pelo 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Vinícius, muito obrigado pelo aparte. Peço que possa ser 
anexado também ao nosso pronunciamento. E, Deputado Vinícius, tem 
município que foi pago até quinze mil reais para 20 horas. Tem município 
que professores recebiam até trinta mil reais em 30 horas. E parabéns, 
mais uma vez. V. Exa. é muito atento na sua região de atuação, não só na 
sua região, mas em todo o Maranhão, mas lá na sua região de atuação, 
lá como Pedreiras, Trizidela. E bastante interessante essa observação. 
E, quando estiver lá na cidade, vou comunicar a V.Exa. para que a 
gente possa participar dessa reunião junto com os professores. E no 
pouco tempo que me resta vou aproveitar para tratar - falei Peri Mirim, 
Palmeirândia, Mirinzal - para tratar de outras regiões que nós estaremos 
indo esta semana. Então mandar um abraço para os nossos amigos 
professores da cidade de Bacuri. Estaremos também na cidade de 
Bacuri nessa nossa ida, nesse final de semana, nessa semana, na região 
da Baixada maranhense. Estaremos numa agenda na cidade de Bacuri 
com os professores em defesa do reajuste de 33,24%, do pagamento do 
abono, do pagamento dos recursos do FUNDEB, da aplicação de 70% 
para os professores da cidade de Bacuri. Então teremos um momento de 
uma audiência, de uma reunião com os professores também na cidade 

de Bacuri. Além disso, já temos agendada também uma reunião nesta 
ida à Baixada maranhense na cidade de Serrano do Maranhão com os 
professores de Serrano, com o sindicato na mobilização dos professores 
para o reajuste de 33,24%, mobilização dos professores para que seja 
feito o rateio das sobras da aplicação dos recursos do FUNDEB, de 
70% para os professores da cidade de Serrano do Maranhão. Então, 
neste final de semana, nesta semana, estaremos também na cidade de 
Serrano do Maranhão. Senhor Presidente, vou só concluir a parte que 
eu estou falando aqui da Baixada. Nós estaremos também ainda na 
cidade de Cururupu. Então estaremos na cidade de Cururupu reunido 
com os professores na cidade de Cururupu na luta pelo pagamento do 
reajuste de 33,24%, na luta pela aplicação do abono dos recursos do 
FUNDEB, 70% destinados aos professores da cidade de Cururupu, 
tem esta mobilização na cidade, estaremos reunidos fazendo audiência 
na cidade de Cururupu nos próximos dias. Para finalizar, a região da 
Baixada Maranhense, na sexta-feira, estaremos na cidade de Apicum-
Açu, onde teremos duas reuniões com os professores na luta pelos 
33,24% de reajuste, o abono e a aplicação dos 70% dos recursos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA - Liberar o microfone para o Deputado Wellington 
concluir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Então, 
só destacando que, na sexta-feira, teremos uma reunião na cidade de 
Apicum-Açu, na verdade serão duas reuniões com os professores da 
cidade na luta dos 33,24% e reunião também com os aprovados no 
último concurso na cidade de Apicum-Açu. Então, na sexta-feira, 
teremos duas reuniões, duas atividades na cidade de Apicum-Açu, com 
os professores e com os aprovados no último concurso da cidade de 
Apicum-Açu, na luta do reajuste de 33,24%, aplicação dos 70% do 
Fundeb para os professores e pela nomeação de todos os aprovados 
no último concurso da cidade de Apicum-Açu. Senhor Presidente, só 
para concluir, na próxima semana, estaremos na cidade de Sucupira do 
Riachão. O nosso abraço a todos os professores da cidade de Sucupira 
do Riachão que estão na luta pelo reajuste de 33,24% na cidade de 
Sucupira do Riachão e também pela aplicação dos recursos do Fundeb. 
Transparência: vamos fazer uma solicitação para fazer uma auditoria, 
uma verificação na folha de pagamento, de janeiro até dezembro 
de 2021, na cidade de Sucupira do Riachão, para verificar como foi 
aplicado, como foi gasto, se tem sobra, que as sobras sejam aplicadas na 
cidade de Sucupira do Riachão, para verificar como foi aplicado, como 
foi gasto, se tem sobra, que as obras sejam aplicadas para os professores 
da cidade de Sucupira do Riachão. Então, hoje, o Deputado Wellington 
do Curso ocupa a tribuna da Assembleia em defesa dos professores 
da cidade de Sucupira do Riachão. Na próxima semana, teremos uma 
audiência pública, na cidade de Sucupira do Riachão, em defesa dos 
professores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA – Tempo dos Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, Deputado Duarte Júnior. Bloco Parlamentar Democrático 
PL Republicano, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado 
Vinícius Louro, por dez minutos. Deputado Wellington do Curso, por 
17.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, 
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, 
funcionários deste Poder, Deputada Helena, como V. Ex.ª está se 
evadindo aqui do plenário desta Casa, pois eu quero aqui manifestar que 
o Deputado Wellington do Curso está numa felicidade tão grande, tão 
grande, porque ele tem a oportunidade agora de todos os dias falar por 
70 minutos nesta Casa. Então, parabéns aí para o Deputado Wellington 
do Curso. Mas, senhoras e senhores deputados, primeiramente, o que 
me traz aqui é para falar e hoje manifestar, quarta-feira, dia 16 de 
fevereiro, das fortes chuvas que aconteceram na região do Médio 
Mearim, mais precisamente em Poção de Pedras, Esperantinópolis e 
outras cidades ali circunvizinhas que foram afetados com grande 
enxurrada, trazendo muito transtorno para a população. Desde já que 
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quero ser solidário a esta população e dizer que estou aqui tomando 
providências para que chegue mais ajuda necessárias, como carros para 
mobilização dos pertences das pessoas, cestas básicas. Estamos 
indicando cestas básicas para a cidade de Poção de Pedras. O Corpo de 
Bombeiro já foi acionado, já deve estar na cidade de Porção de Pedras, 
tomando as medidas cabíveis. E a gente fica triste porque se trata de 
fenômeno natural desses períodos, das fortes chuvas, principalmente 
trazendo esse transtorno. Muitas pessoas perdendo os seus pertences, 
tendo um prejuízo grandiosos. E a gente fica realmente imaginando, nos 
colocando na situação de cada cidadão. Porção de Pedras, que é uma 
cidade que sempre nos recebeu de forma carinhosa, de forma positiva, 
com muita atenção, a gente sempre teve presente nessa cidade. E jamais 
o Deputado Vinícius Louro, Deputado Roberto Costa, vai se esquivar 
de dar a mão amiga, ajudar ali o povo da cidade de Porção de Pedra. 
Então contém com o Deputado Vinícius Louro, como também a cidade 
de Esperantinópolis, que, querendo ou não, chega a ser realmente 
prejudicada por essas fortes chuvas. E a gente está aqui observando, 
avaliando e tomando as medidas cabíveis e necessárias como deputado 
estadual, representante do povo daquela região e, principalmente, 
daquelas duas cidades e trazendo o tema aqui para as entidades 
competentes. Então estou fazendo a indicação agora para cestas básicas 
no município de Poção de Pedras, acionando os órgãos competentes, até 
mesmo o Governo do Estado do Maranhão pra que possam estender a 
mão amiga para essas pessoas. Pedir, fazer indicação também que os 
Restaurantes Populares do município de Pedreiras, como o de Lago da 
Pedra e de outras cidades ali próximas, possam atender com alimento 
essas pessoas, que é importante. Imagina as pessoas fora de seus lares, 
as pessoas virem com os seus pertences, ali, preocupadas para não 
perder e aí tem que chegar aquele alimento de forma mais fácil, que não 
tem nem como mesmo cozinhar aquela mãe de família. Então que esses 
restaurantes populares possam atender também essas cidades que foram 
atingidas agora de forma emergente para a gente amenizar o sofrimento 
da população. A gente sempre está com os amigos apoiadores da cidade 
de Porção de Pedras, nos mantendo informados do que realmente está 
acontecendo lá, para que a gente posa agir aqui em cima, na Assembleia 
Legislativa, cobrando as ações do Governo do Estado do Maranhão. 
Senhor Presidente, senhores deputados, membros da galeria internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder, Senhor 
Presidente Deputado Wellington do Curso, de forma honrosa aí 
assumindo interinamente a presidência da Assembleia Legislativa, 
desta Casa, eu aqui quero convidar a todos os colegas deputados, a 
sociedade organizada, os presidentes de associações, as entidades 
comerciais como Associação Comercial dos municípios de Pedreiras, 
Timon e Esperantinópolis. Vamos também fazer um convite aos juízes 
da Vara do Trabalho dessas cidades, ao Sindicato dos Servidores do 
Tribunal do Trabalho e vamos convidar também os desembargadores, 
porque é uma problemática o fechamento dessas três Regionais do 
Direito do Trabalho nessas respectivas cidades. Então, apresentar o 
meio de solução e de convencimento desses desembargadores para que 
não permitam o fechamento dessas três agências de Timon, Pedreiras e 
Açailândia. Vamos realizar uma audiência pública, no dia 22, às 14 
horas, aqui no auditório da Assembleia Legislativa. Então, eu venho 
mais por motivo de convidar V. Ex.ªs, os deputados estaduais, a se 
fazerem presentes. V. Ex.ªs são representantes do povo, trazendo toda a 
sociedade organizada para dentro da Casa do Povo, da Assembleia 
Legislativa, para que a gente possa fazer essa audiência pública. Eu falo 
pelo município de Pedreiras que já perdeu uma agência do INSS, já 
perdeu a Receita Federal, e agora nós não podemos perder um órgão tão 
importante como o TRT, que é um órgão que defende ali justamente 
quando o cidadão trabalhador mais precisa, quando está mais fragilizado, 
que é na hora que está desempregado, garantindo, por meio da Justiça 
do Trabalho, do Direito do Trabalho, direitos a essa classe que tanto 
precisa desse órgão importante. Eu, ali mesmo, pela região do Médio 
Mearim, nós já temos soluções para propor, haja vista que o próprio 
Tribunal Regional do Trabalho argumenta que é sobre a questão de não 
ter grandes demandas, para que aquele TRT possa ficar aberto, mas 

ficaria a sugestão de trazer o município de Joselândia, para também ser 
atendido no município de Pedreiras e trazer o município de Coroatá que 
ele é atendido por meio de Bacabal e ele vindo para Pedreiras até ajuda 
a população, ajuda o povo daquela cidade porque se torna mais perto, 
tanto a cidade de Joselândia e de Pedreiras como a cidade de Coroatá. 
Então nós estamos vendo uma coisa atípica nessas regionais, na cidade 
de Timon, na cidade de Pedreiras, principalmente na cidade Pedreiras, 
como a cidade de Açailândia, é o próprio empregador, aquela pessoa 
que paga o salário do trabalhador que não quer que essas agências sejam 
fechadas, estão lutando também para que essas agências não sejam 
fechadas, e isso é algo interessante, por quê? A pessoa que vai lá, que o 
trabalhador que representa contra a empresa que ele trabalhava, e o juiz 
vai avaliar, analisar, para que os direitos do trabalhador sejam cobrados, 
eles mesmos entendem que não há prejuízo ali para o empregador, as 
pessoas mesmas defendem que realmente têm que ser pago, às vezes, 
não foi pago por uma circunstância, um aperreio, como vem acontecendo 
aí na pandemia, mas é a importância, e eu digo até mais, se hoje essas 
cidades não têm a demanda necessária, é também porque tem lá a 
entidade, tem lá o corpo físico do TRT, nessa cidade que inibe também 
a questão da omissão do empregador perante o trabalhador pagando 
seus direitos. Então assim, é inadmissível, a gente aqui, como eu vejo 
outras pessoas repudiando, eu não venho a repudiar. Eu sei que em 
momentos aí, tem os momentos bons e tem os momentos ruins. Mas a 
gente tem que procurar soluções que não deixem e afastem a Justiça do 
trabalho do trabalhador. E nós temos aí soluções cabíveis por meio até 
de um estudo ali rápido e técnico com juízes da área de trabalho, com 
funcionários dessas entidades, dessas três cidades que eles mesmos 
apresentem essas soluções. Pedreiras atingiu mais de quarenta e poucos 
por cento de atendimento. E nós temos que levar em consideração, o 
que tem que ser colocado, Deputado Wellington do Curso, a questão da 
pandemia. Nós estávamos passando aí desde início de 2020, nós 
estamos aí nessa situação da pandemia. Então é natural que diminua. E 
nós não podemos levar também diante do que está ocorrendo o 
fechamento, porque nós temos a certeza e a fé em Deus que isso vai 
passar, vai se acabar, e aí a gente vem defender essas pessoas que 
precisam. Eu quero que o presidente do Tribunal do Trabalho, o 
desembargador entenda também que é importante, é salutar, e eu estou 
aberto aqui ao diálogo, estou aberto aqui também, até por meio dessa 
audiência pública do dia 22 a gente possa convencê-lo, mostrando, eu 
como bacharel em Direito entendo que a própria Justiça é uma forma de 
entendimento, e que a gente possa trazer esse entendimento, mostrando 
realmente que há necessidade da gente impedir que essas agências do 
TRT, dessas respectivas cidades não sejam fechadas. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Vinícius Louro, parabéns 
pela sensibilidade, é um tema de suma importância e V. Ex.ª foi o 
primeiro a se destacar em fazer esse debate, aqui na Assembleia, e já 
tem audiência na próxima terça-feira, dia 22. Só pedir a V. Ex.ª que 
pudesse assumir a presidência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Quero chamar aqui pelo Tempo do Bloco 
Parlamentar Democrático, Deputado Wellington do Curso, e desde já 
parabenizá-lo pelos mais de 70 minutos que V. Ex.ª tem na tribuna para 
defender o povo do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, só fazer um destaque na 
nossa luta pelo reajuste de 33,24% em alguns municípios e também 
a aplicação dos recursos do Fundeb. Eu tinha separado ainda alguns 
municípios, entre eles Santo Amaro. Nós tivemos reunião, na última 
segunda-feira, na cidade de Santo Amaro, com os professores da cidade 
de Santo Amaro na luta para que a cidade tenha transparência, para que 
a gestão tenha transparência. Então a luta pela aplicação dos 33,24%, 
a luta pela aplicação dos recursos do Fundeb, os 70% têm que ser 
destinado aos professores. Eu já cheguei à cidade de Santo Amaro, na 
última segunda-feira, por volta das 17h, estivemos reunidos na igreja 
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católica de Santo Amaro, numa reunião muito produtiva, inclusive nós 
já aproveitamos e protocolamos dois documentos, na cidade de Santo 
Amaro, solicitando transparência do governo municipal, do prefeito, 
com relação à aplicação dos recursos do Fundeb e também para que 
ele possa fazer o reajuste de 33,24%. Faço destaque das reuniões que 
teremos no decorrer dessa semana. Além da Baixada Maranhense, 
teremos uma reunião com os professores na cidade de Nina Rodrigues, 
provavelmente no próximo sábado. Aproveitar e mandar um abraço ao 
nosso amigo Kiel Martins da cidade de Nina Rodrigues. Kiel, estaremos, 
na próxima semana, no sábado, na cidade de Nina Rodrigues, fazendo 
uma reunião com os professores, debatendo e discutindo o reajuste de 
33,24%, aplicação dos recursos do Fundeb, 70% para os professores da 
cidade de Nina Rodrigues. Então, teremos uma audiência pública para 
debater, discutir o direito dos professores na cidade de Nina Rodrigues. 
Iremos também à cidade de Anapurus, já temos a formatação do grupo, 
já temos a audiência pronta, preparada e estaremos, nos próximos dias, 
na cidade de Anapurus, fazendo uma reunião com os professores para 
debater os direitos dos professores de Anapurus, os recursos do Fundeb, 
a aplicação dos 70% para os professores de Anapurus e também a 
luta do reajuste de 33,24% com os professores de Anapurus. Quero 
parabenizar os professores de Anapurus pela mobilização, pela reunião, 
pela organização. Isso só é possível graças à união e à organização dos 
professores da cidade de Anapurus. Estaremos também na cidade de 
Buriti, então mando um abraço aos professores da cidade de Buriti pela 
união dos professores, pela organização dos professores da cidade de 
Buriti. Nos próximos dias, realizaremos uma audiência pública, uma 
reunião com os professores para tratar dos direitos dos professores de 
Anapurus e estaremos na cidade de Buriti. Então, mandar um abraço da 
cidade de Buriti, professores de Buriti que estão na luta pelo reajuste de 
33,24% e pelo pagamento do abono, dos 70% do recurso do FUNDEB, 
para os professores da cidade de Buriti. Então já está marcado, já está 
confirmado. Nos próximos dias estaremos reunidos com os professores 
da cidade de Buriti. Senhor Presidente, só para concluir, nós temos 
reunião também na cidade de Matões, com os professores da cidade de 
Matões para discutir, para debater, dar uma palestra sobre os recursos 
do FUNDEB, sobre a aplicação dos recursos 70% para os professores 
da cidade de Matões e também o reajuste de 33,24% para os professores 
da cidade de Matões. Então teremos já, de imediato, nesta semana, uma 
reunião com os professores para debater os direitos dos professores 
da cidade de Matões. Professores de Matões, contem com o Deputado 
Wellington e, logo, logo, em breve, estaremos na cidade de Matões. 
Após a formatação desse grupo, a definição do horário e do local em 
que estarei na cidade de Matões em reunião com os professores na luta 
pelos 70% do FUNDEB, aplicação para os professores e também do 
reajuste de 33,24%. Para finalizar, Senhor Presidente, estivemos na 
cidade de Lagoa do Mato reunidos com os professores na cidade de 
Lagoa do Mato. Percorremos mais de 500 km para chegar na cidade de 
Lagoa do Mato. Tivemos uma reunião das 19h até as 22h na cidade de 
Lagoa do Mato. Fui muito bem recebido pelos professores. E estamos 
já programando uma audiência pública na cidade de Lagoa do Mato, 
uma reunião com os professores. E só é possível graças à união, 
graças à organização dos professores na cidade de Lagoa do Mato. E, 
em breve, na próxima semana, já estaremos novamente na cidade de 
Lagoa do Mato para discutir os 70% de aplicação do FUNDEB para os 
professores de Lagoa do Mato, bem como também o reajuste de 33% 
para os professores de Lagoa do Mato. Deputado Wellington em defesa 
dos professores, em defesa das aplicações do recurso do FUNDEB e 
em defesa dos reajuste de 33,24% para os professores da rede pública 
estadual e também para todos os professores do estado do Maranhão. 
Muito bem lembrado pelo Deputado Vinícius Louro que alguns 
municípios já concederam reajustes, a exemplo de Pinheiro, Prefeita 
Ana Paula, a exemplo de Codó, doutor Zé Francisco, a exemplo de 
Caxias. Mando um abraço para o prefeito de Caxias pela sensibilidade e 
que anunciou o pagamento com reajuste de 33,24% para os professores 
da cidade de Caxias. Poucos prefeitos tiveram essa sensibilidade. 
Poucos prefeitos estão se importando com os professores. E o prefeito 

de Caxias saiu na frente e já vai conceder o reajuste acima do piso, o 
piso de 33,24%. O prefeito de Caxias vai conceder o reajuste acima 
do piso. Para o prefeito de Caxias, parabéns, ao prefeito Fábio Gentil, 
prefeito da cidade de Caxias. É o que eu tinha para o momento, Senhor 
Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente Sessão.

Ata da Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da 
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pi-
res, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Dou-
tora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, 
Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo 
Melo, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Ed-
son Araújo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim 
e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra 
aos Deputados: Antônio Pereira, Márcio Honaiser, Rafael Leitoa, Adel-
mo Soares, Roberto Costa. Não havendo mais oradores inscritos neste 
turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anun-
ciando em redação final, único turno o Parecer nº 1002/2021, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto 
de Lei nº 161/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que 
obriga a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão a garantir vaga 
na rede de ensino estadual, nas escolas de regime de tempo integral, 
aos alunos cuja genitora ou responsável possua dependente com doença 
rara. O parecer foi aprovado e o citado projeto de lei foi encaminhado 
à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi 
aprovado e também encaminhado à sanção governamental o Projeto de 
Lei nº 511/2021, de autoria do Deputado Edson Araújo, que institui a 
“Semana Estadual de Orientação e Incentivo para a Adoção do Verde” 
no âmbito do Estado do Maranhão, com parecer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Submetidos à deliberação do Ple-
nário, foram aprovados: Requerimento nº 014/2022/2022, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja realizada Sessão Solene 
com a maior brevidade possível, tendo como tema central a Entrega de 
Medalha de Mérito Legislativo Sargento Sá, ao Policial Militar Antônio 
Ricardo Mendes Rabelo, pelos serviços prestados à sociedade mara-
nhense; e o Requerimento nº 024/2022, de autoria do Deputado Ricardo 
Rios, solicitando que seja discutido  e votado, em regime de urgência, 
em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente ses-
são, o Projeto de Lei Complementar nº 015/2021, de autoria do Poder 
Judiciário. Na sequência, a Mesa deferiu: Requerimento nº 011/2022, 
de autoria da Deputada Daniella, solicitando que seja encaminhado ex-
pediente à Delegada da Mulher da Cidade de Viana, Senhora Paula Fei-
jó, solicitando informações sobre o caso de agressão sofrido pela vítima 
Senhora Clécia Amaral, que supostamente teria sido praticado por seu 



  44       QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 44
ex-esposo, conforme ampla divulgação em redes sociais; Requerimento 
nº 012/2022, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, solicitando que 
seja justificada  sua ausência nas Sessões Plenárias, entre os dias 07 e 11 
de fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico; Requerimento 
nº 013/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito Muni-
cipal de São Luís, Senhor Eduardo Braide e à Secretária Municipal de 
Educação, Senhora Caroline Salgado, solicitando informações sobre a 
matéria exibida no jornal “Bom Dia Mirante”, no dia 02/02/2022. de 
acordo com a reportagem, a mãe de um estudante da rede municipal de 
ensino, foi orientada sobre repetência de ano, em razão da ausência de 
vagas em escolas municipais. O Requerimento nº 16/2022, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, ao Ministério Público Estadual e ao 
Tribunal de Contas do Estado, para que os referidos órgãos de fiscaliza-
ção realizem auditoria /tomada de contas sobre o repasse dos recursos 
do FUNDEB pelos munícipios maranhenses e pelo Governo do Estado, 
esclarecendo os valores, os critérios usados para o rateio desses recur-
sos para o magistério, a modalidade de repasse, os descontos realizados 
na fonte, o cronograma de execução dos pagamentos, além da lista de 
servidores contemplados, por município e do governo estadual. Após 
ter sido discutido pelo autor, foi indeferido pela Mesa. O autor recorreu 
e ele foi incluído na ordem do Dia da próxima sessão ordinária. No pri-
meiro horário do Grande Expediente, ouviu-se a Deputado Daniela. No 
tempo destinado aos Partidos ou Blocos, ouviu-se o Deputado Vinícius 
Louro, falando pela liderança do PL. No Expediente Final falaram os 
Deputado Wellington do Curso e Vinícius Louro. 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, 15 
de fevereiro de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wendell Lages
Segundo Secretário, em exercício 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 03/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e N7 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.  OBJETO:  
Emissão da Nota de Empenho nº 2022NE000344, de 10/02/2022, no 
valor de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Le-
gislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Natureza da Despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e conserva-
ção de máquinas e equipamentos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Ma-
nutenção). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e 
Processo Administrativo nº 0215/2022. DATA DA ASSINATURA DO 
APOSTILAMENTO: 16/02/2022. ASSINATURA: Deputado Otheli-
no Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 17 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 039/2017-AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
DIBUTE SOFTWARE LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de Em-
penho nº 2022NE000295, de 07/02/2022, no valor de R$ 984.046,92 
(novecentos e oitenta e quatro mil, quarenta e seis reais e noventa e 
dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gesto-
ra: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. 
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Infor-
mática).  Natureza de Despesas: 33.90.40.06 – Locação de software. 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
Histórico: Objeto: fornecimento de licença de uso do sistema de folha 
de pagamento e RH CONSISTRH para este poder. Instrumento Legal: 
CT 039/2017, 6º TA. Vigência: 13/12/2021 a 12/12/2022. Valor do Con-
trato: R$ 1.038.876,36. Gestor: Eduardo Pinheiro Ribeiro. Informações 
Complementares: saldo do 6º TA para despesas em 2022. BASE LE-
GAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo 
nº 0266/2022. DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 
16/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
Luís–MA, 17 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procu-
rador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

P O R T A R I A    Nº. 128/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do  Processo nº 0392/2022-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor PAULO MARCELUS CAS-
TRO    SILVA, Diretor de Tecnologia da Informação, matrícula nº 
1653088 deste Poder, adianta-mento no valor de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) para atendimento das necessidades de aquisição de materiais 
de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, para uso não pro-
gramado de responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação 
nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 4º da Resolução Admi-
nistrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento 
de    Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, 
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MA-
NUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de fevereiro 
de 2022.

       
Deputado OTHELINO NETO

Presidente
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


