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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 07/04/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 161/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE VEDA 
A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS 
VAGAS DISPONÍVEIS NO CERTAME NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 162/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO DOS MORADORES DO “PAR-
QUE BOB KENNEDY”, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO 
LUMIAR/MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 163/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE 
AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚ-
DE (PICS) NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), 
NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 164/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO CRIAR E IMPLANTAR O “PROGRAMA 
UNIDADE DE SAÚDE AMIGA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 165/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SO-
BRE O PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO MÉDICO PERICIAL 
QUE ATESTA DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MENTAIS E/OU INTE-
LECTUAIS DE CARÁTER IRREVERSÍVEL NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 13/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A GIL-
SON RAMALHO DE LIMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 14/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “ MA-
NUEL BECKMAN” A SENHORA ISABELLE PASSINHO DA SILVA

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 15/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCE-
DE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA MARIA 
FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 159/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO ESPÍRITA “CAMINHO, VER-
DADE E VIDA”  NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 160/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O NÚCLEO EDUCACIONAL CRECHE ES-
COLA ANÁLIA FRANCO NO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 158/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI E 
INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MA-
RANHÃO O “DIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM EPILEPSIA”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 12/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE LAHE-
SIO RODRIGUES DO BONFIM. 

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 157/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO MARCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILI-
DADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS – APAE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PORTO                                                                                    
FRANCO/MA.

Diretoria Geral de Mesa, 07 de abril de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes. 
Segundo Secretário, em exercício, Deputado Wendel Lages. 

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES - Lê texto bíblico. Lê Ata. Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, a 
Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES - Lê Expediente. 

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 165/2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas de televisão por assinatura, te-
lefonia e internet, estabelecimentos co-
merciais de vendas no varejo e atacado, 
que possuam serviço de atendimento ao 
consumidor - SAC, de colocarem à dispo-
sição dos seus clientes, no âmbito do Esta-
do do Maranhão, atendimento telefônico 
gratuito, através do prefixo 0800.

Art. 1° Ficam as empresas de televisão por assinatura, telefonia e 
internet, estabelecimentos comerciais de venda no varejo e atacado, no 
âmbito do Estado do Maranhão, que possuam serviço de atendimento 
ao consumidor - SAC, a colocarem à disposição de seus clientes aten-
dimento telefônico gratuito, através do prefixo 0800, para efetuar re-
clamações, esclarecimento de dúvidas e prestação de outros serviços.

Parágrafo único. O estabelecimento que, visando atender o dispo-
sitivo desta Lei, divulgar, mas não disponibilizar efetivamente o serviço 
telefônico através do prefixo 0800, terá sua inscrição estadual cassada, 
após regular processo administrativo.

Art. 2º A fiscalização do cumprimento desta Lei compete aos ór-
gãos de proteção e defesa do consumidor.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 28 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando proteção aos consumidores 
do Estado do Maranhão.
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 Constitui uma das diretrizes essenciais do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078/1990) a “compatibilização 
da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento eco-
nômico e tecnológico” (art. 4º, III). 

Cumpre, consequentemente, ao Estado Regulador assegurar que 
os progressos tecnológicos não coloquem em risco o equilíbrio das re-
lações de consumo e não exponham o consumidor a retrocessos em seus 
direitos e garantias. 

Ademais, complementando o citado acima, o inciso XXXII do 
art. 5° da Constituição Federal, versa que “o Estado promoverá, na for-
ma da lei, a defesa do consumidor.” 

O emprego cada vez mais maciço dos serviços de atendimento 
por meio telefônico oferece induvidosas vantagens para os prestadores 
de serviços públicos, que reduzem seus custos de manutenção com pos-
tos físicos de atendimento, e para os clientes, que, em tese, dispõem de 
um canal de contato instantâneo e acessível aos fornecedores.

Sem embargo de suas qualidades, muitas vezes, esses serviços se 
colocam como obstáculos para a concretização dos interesses mais bási-
cos dos consumidores, seja pelo uso excessivo de sistemas automatiza-
dos, que impedem o diálogo com os atendentes, seja pelas dificuldades 
de se comprovar as informações e decisões tomadas nesse ambiente ou 
pelo ônus das ligações.  

É válido destacar que, atualmente, os consumidores são cobrados 
ao realizarem ligações para capitais e regiões metropolitanas. Enquanto, 
ligações para demais localidades, são gratuitas.

O Decreto nº 6.523/2008, promoveu significativas inovações no 
regramento dessa modalidade de atendimento, estabelecendo normas 
gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no âm-
bito dos serviços regulados pelo poder público federal, entre eles os de 
televisão por assinatura, contemplando a gratuidade no atendimento te-
lefônico. O decreto, porém, não alcança os estabelecimentos comerciais 
de atacado e varejo.

Assim sendo, é essencial o Estado estabelecer regramento ade-
quado ao assunto - a gratuidade do serviço de forma universal -, eis que 
o morador da capital ou o morador de regiões metropolitanas enquan-
to consumidores não se diferenciam em nada dos moradores de outras 
localidades, quando a questão está fundada em relações de consumos. 

Desta forma, as medidas preconizadas na presente proposição 
impõem conduta tocante à divulgação efetiva e informação do número 
da linha telefônica gratuita do SAC que hoje é sonegada em larga es-
cala.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção ao consumidor, matéria de natureza de 
direito fundamental e por expressa autorização constitucional, nos ter-
mos do art. 24, VIII, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] VIII - responsabilidade por dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; [...] 

Indubitavelmente, a proposta não se reveste de características ge-
rais. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal julgou válida a Lei Esta-
dual 5.273/2008 do Estado do Rio de Janeiro, que trata sobre o assunto 
em comento. 

É fato que, julgada improcedente a ADI 4.118, prevaleceu o 
entendimento de que a norma não fere o modelo constitucional de 
repartição de competência sobre consumo, pois apenas suplementa o 
Código de Defesa do Consumidor, ampliando a sua esfera protetiva.

 Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente 
propositura, consolida os direitos previstos em leis, para a proteção e 
defesa dos consumidores, parte mais frágil na relação de consumo.  

 Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssi-
mos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à 
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 28 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 166 /2022

Institui a “Semana Estadual de 
Conscientização aos maus-tratos ani-
mais”, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º Fica instituído no Estado do Maranhão a “Semana 
Estadual de Conscientização aos maus-tratos animais, a ser realizada 
anualmente na última semana do mês de abril.

Artigo 2º A Semana tem como objetivo sensibilizar e 
conscientizar a sociedade em relação aos maus-tratos e atos de crueldade 
com os animais.

Artigo 3º As atividades em favor da Semana referida no artigo 
1º desta lei compreenderão, entre outras, a realização de ações de 
mobilização, palestras, debates, encontros, eventos e seminários para 
conscientização, discussão e elaboração de

políticas públicas a respeito dos maus-tratos aos animais.
Artigo 4º A “Semana Estadual de Conscientização dos maus-

tratos aos animais passa a integrar o calendário oficial do Estado do 
Maranhão.

Artigo 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 06 DE ABRIL DE 
2022 - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei institui a criação da Semana Estadual 
Conscientização aos maus-tratos animais, busca conscientizar a popu-
lação e os agentes públicos em relação aos maus-tratos animais e os atos 
de crueldade praticados. O principal objetivo de se criar uma semana é 
para conscientizar e discutir junto à sociedade esta relação.

A conscientização se dará por meio de workshops, palestras, con-
versas individuais, grupos coletivos, reportagens, ações sociais, discus-
sões em salas de aulas, mídias sociais, enfim, toda e qualquer forma 
de comunicação que dê à pessoa acesso às mais diversas informações.

A Semana será instituída no mês de abril, onde nacionalmente já 
possuímos “o abril laranja” que promove a prevenção contra a cruelda-
de animal e tem como o objetivo de sensibilizar, prevenir e promover 
ações de conscientização sobre os maus tratos aos animais. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 06 DE ABRIL DE 
2022 - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 167 / 2022

Obriga os condomínios residen-
ciais, localizados no Estado do Maranhão, 
a comunicar, aos órgãos de segurança, 
eventual ocorrência ou indício de violên-
cia, maus tratos ou atos de crueldade con-
tra os animais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Esta-
do do Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores de-
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vidamente constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à 
Polícia Civil ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades 
condominiais ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência 
e maus-tratos contra animais.

Parágrafo único. A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato.

Artigo 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso co-
mum, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na pre-
sente Lei.

Artigo 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá su-
jeitar o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditó-
rio, às seguintes penalidades administrativas:

I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, a partir da segunda autuação.

Parágrafo Único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 
R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, devendo o valor arrecadado 
ser revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos 
dos animais.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo garantir a proteção 
dos animais domesticados em condomínios, tendo em vista que as de-
nuncias de maus-tratos no Brasil crescem a cada ano,  com o presente 
projeto os síndicos ou administradores ou devem realizar a denúncia 
com a ocorrência em andamento, ou até 24 horas depois, acionando 
órgãos de segurança pública.

          O síndico deverá comunicar autoridades com o máximo 
de informações possíveis, como identificação e contato do tutor, raça e 
características físicas do animal, além de passar informações sobre os 
indícios dos maus-tratos.

No Brasil, maltratar um animal é crime previsto em lei (9.605-
98). A pena para quem for condenado vai de 2 a 5 anos de prisão, além 
do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente 
criminal, além de animais silvestres, a lei protege os domésticos e do-
mesticados.

Em razão do exposto, solicito aos nobres pares que aprovem este 
Projeto de Lei que obriga os condomínios residenciais, localizados no 
Estado do Maranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual 
ocorrência ou indício de violência, maus tratos ou atos de crueldade 
contra os animais

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman ao Vereador 
Paulo Victor Melo Duarte. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel 
Beckman ao Vereador Paulo Victor Melo Duarte.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 04 de abril de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 

dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será 
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do 
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que 
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados 
merecedores do recebimento da comenda.

O Vereador Paulo Victor Melo Duarte é acadêmico de Direito e 
Comunicação – habilitação Relações Públicas. É casado com Stefanny 
Mayara e pai de Máximus Victor, de 5 anos.

Politicamente, teve seu teste de fogo ainda como integrante da 
militância do Partido Democrático Trabalhista – PDT, durante o famo-
so bandeiraço do partido em uma caravana que percorreu quase todos 
os municípios maranhenses, na campanha de 2006, que levou Jackson 
Lago à vitória da eleição para o Governo do Estado. Estava consolidado 
ali, o ingresso de Paulo Victor, na política.

Suplente da vaga, Paulo Victor assumiu o mandato de vereador 
da Câmara Municipal de São Luís, em 05 de janeiro de 2017, após li-
cenciamento do titular Ivaldo Rodrigues, que passou a responder pela 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a convite 
do prefeito reeleito, Edivaldo Holanda Júnior.

Desde então, o trabalho de Paulo Victor jamais parou. Como par-
lamentar, continuou buscando servir com sentimentos de amor e gra-
tidão. Cheio de energia para cumprir as missões da vereança, ele já 
desenvolveu inúmeras ações focadas na qualidade de vida da população 
de São Luís. 

Como principais marcas do seu mandato, destaque para projetos 
de lei que beneficiaram, diretamente, mães, consumidores e trabalha-
dores. Motoristas de aplicativo passaram a trabalhar em paz, na capital, 
com a regulamentação do serviço, cuja autoria é de Paulo Victor. 

Profissionais de Educação Física tiveram apoio na luta contra o 
abuso das cobranças de taxas nas academias, graças à chamada Lei do 
Personal, também de sua autoria e que foi reproduzida na Assembleia 
Legislativa e na Câmara Federal, para maior amplitude. 

Sem mencionar o trabalho social incessante, por ele desenvol-
vido, periodicamente, nas comunidades periféricas, onde toda ação é 
sempre bem-vinda.

Muitas vezes, Paulo Victor abdica de momentos em família para 
se dedicar à causa pública. “Não faço isso por questão de preferência. 
A minha família é a minha base, meu norte, meu suporte. Mas, eu tenho 
uma missão que assumi com todo orgulho e não vou falhar. Estou aqui 
para servir à minha cidade e farei isso com toda satisfação, até quando 
Deus permitir”, enfatiza o vereador, com o otimismo que lhe é peculiar.

Filiado atualmente ao PCdoB, Paulo Victor foi eleito vereador de 
São Luís, em 2020, com 6.035 (seis mil e trinta e cinco votos) votos.

Como se observa, a trajetória do Vereador Paulo Victor o faz me-
recedor da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman por con-
tribuir de forma significativa para o desenvolvimento do Maranhão por 
meio de seu trabalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 04 de abril de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 088 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PRESIDENTE DA 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONSELHO DE SÃO 
LUÍS/MARANHÃO, Dr. KAIO VYCTOR SARAIVA, solicitando 
informações sobre o histórico de  participação das mulheres inscritas 
nos quadros  OAB/MA,  para concorrer ao cargo de Desembargadores 
indicados pelo Quinto Constitucional, desde a data da sua  criação até 
os dias de hoje,  informando quantas mulheres já concorreram ao cargo, 
bem como, se existe algum projeto para que haja paridade de gênero 
na lista a fim de concorrer a vaga de Desembargador (a) pelo Quinto 
Constitucional.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de abril 
de 2022. - DANIELA - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO Nº 089 / 2022

Senhor Presidente,
  
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência que, após a aprovação do Plenário, que seja 
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e vota-
ção, em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, 
o Projeto de Lei nº 107/2022, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO N° 90 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, re-
queiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja dispensado de 
pauta, discutido  e votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão 
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão,  o Projeto de 
Lei  Nº 100/2022, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 07 DE ABRIL DE 2022. 
- Roberto Costa - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 2257 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, CARLOS BRANDÃO e AO  SECRETÁRIO DE PLANE-
JAMENTO E ORÇAMENTO,  LUIS FERNANDO, requerendo que 
efetuem a NOMEAÇÃO DE TODOS OS 1.400 APROVADOS NO 
CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR QUE AINDA 
AGUARDAM NOMEAÇÃO, BEM COMO ‘SUB-JUDICE E RE-
MANESCENTES DO ÚLTIMO CONCURSO REALIZADO, dian-
te do déficit de 4.216 soldados na PMMA, conforme documento oficial 
em anexo e ainda, devido ao baixo efetivo de policiais, considerado o 
menor do Brasil.

De acordo com documento oficial encaminhado pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas, há 4.216 cargos de soldado vagos na Polícia Mi-
litar do Maranhão. Consequência direta disso é a criminalidade que tem 
dominado o estado e o menor efetivo de policiais militares do Brasil. 
Por assim ser, solicita-se que sejam adotadas as devidas providências 
para garantir a nomeação dos 1.400 candidatos aprovados no último 
concurso da PMMA, bem como a realização de um novo certame ainda 
em 2022, diante do elevado déficit identificado na corporação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 07 DE ABRIL DE 2022 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2258 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vida a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Maranhão, para que seja instalada uma unidade 
do Colégio Militar na Área Itaqui-Bacanga.

O Colégio Militar tem como objetivo preparar o aluno para a vida 
em sociedade, formar cidadãos que atuem com ética e cidadania, sen-
do guiados pelos valores e tradições da educação militar. É referência 
de valorização da meritocracia, disciplina rígida, noções de hierarquia, 
cidadania e respeito.

A instalação de uma unidade na Área Itaqui-Bacanga, proporcio-
nará mudança de vida para muitos jovens, através do descobrimento 
de suas potencialidades, qualificação para o trabalho, preparo para o 
exercício consciente da vida de cidadão e incorporação dos valores fa-
miliares, sociais e patrióticos. 

Vale ressaltar que apresentei proposição nesse sentido nos anos 
de 2018 e 2019, através das Indicações nº 321/2018 e nº 666/2019.

Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação des-
ta Indicação, esperando contar com a sensibilidade do Excelentíssimo 
Senhor Governador, no sentido de providenciar a instalação de uma 
unidade do Colégio Militar na Área Itaqui-Bacanga.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de abril de 2022. - Edivaldo Ho-
landa - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2259/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Carlos Orleans Brandão Junior, bem como ao Secretário de 
Estado da Cultura, Paulo Victor, solicitando que adotem providencias 
no sentido de incluir o Município de Timon no calendário dos festejos 
juninos deste ano. 

A presente indicação é de grande importância para a realização 
do período junino que fazem parte da cultura maranhense, que foram 
prejudicados nos últimos anos em razão das restrições impostas pela 
pandemia do COVID19, ressalta-se que em função da maioria da po-
pulação já vacinada com a dose de reforço, se faz necessário à nossa 
solicitação. 

Ante o exposto, apresenta-se a presente demanda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de abril de 2022. - Profª Socorro Wa-
quim - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 2260 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Deputado Federal, o Senhor, ANDRE 
FUFUCA, Líder da Bancada Maranhense na Câmara Fedral, solicitan-
do a recuperação da BR-135, no trecho entre Peritoró e Presidente 
Dutra. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando que 
a Região faz parte do corredor de escoamento da produção do Sul do 
Maranhão, portanto necessitando de um acesso de melhor qualidade. 
Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, além de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Assim 
sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 05 de abril de 2022. - Arnaldo Melo - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2261 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Diretor Geral do DNIT Dr. ANTONIO LEITE DOS 
SANTOS FILHO, solicitando a recuperação da BR-135, no trecho en-
tre Peritoró e Presidente Dutra. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando que 
a Região faz parte do corredor de escoamento da produção do Sul do 
Maranhão, portanto necessitando de um acesso de melhor qualidade. 
Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, além de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Assim 
sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 05 de abril de 2022. - Arnaldo Melo - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2262 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Superintendente do DNIT no       Maranhão, Dr. 
GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, solicitando a recu-
peração da BR-135, no trecho entre Peritoró e Presidente Dutra. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando que 
a Região faz parte do corredor de escoamento da produção do Sul do 
Maranhão, portanto necessitando de um acesso de melhor qualidade. 

Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, além de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Assim 
sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 05 de abril de 2022. - Arnaldo Melo - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2263/2022

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento, 

Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Carlos 
Brandão, solicitando que autorize o Secretário de Estado de Infraestru-
tura, o Senhor Aparício Bandeira a recuperação da MA 271 no trecho 
correspondente as localidades Paraibano – Sucupira do Norte em nosso 
Estado.   

Considerando o estado ruim que se encontra a referida estrada, 
com pontos de erosão, comprometendo o trânsito de carros e pedestres 
causando assim prejuízos aos mesmos. Essa solicitação visa melhoria 
no desenvolvimento econômico da Região, além de proporcionar uma 
melhor qualidade de vida para a população dos municípios circunvizi-
nhos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 06 de abril de 2022. - Arnaldo Melo - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2264/2022 

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como ao 
Senhor Secretário de Estado da Agricultura Familiar do Maranhão, 
Diego Rolim, solicitando que seja viabilizada uma Agroindústria de 
Beneficiamento de Mandioca para o povoado caiçara no Município 
de Fortuna - MA.

Tal solicitação se faz necessária, para contribuição na melhoria 
do aproveitamento e qualidade dos produtos da mandioca na região, 
aumentar a renda familiar das famílias de baixa renda, melhora na qua-
lidade de vida e aumento no IDH da população, solicitamos o atendi-
mento ao nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022. - ARNALDO MELO 
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2265 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
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requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio 
Leite e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando 
a instalação de câmeras de monitoramento na Feira da Cidade Operá-
ria, nesta cidade, devido ao aumento de casos de maus-tratos a animais 
abandonados no local. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2266 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão, para análise da possibilidade jurídica de alteração do 
Decreto Estadual nº 19.833/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira 
dos Praças da Polícia Militar do Maranhão, de modo a revogar o artigo 
13, inciso XIII, em atenção ao princípio constitucional da presunção de 
inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal 
de 1988.

A presente proposição se justifica em razão do artigo 13, inciso 
XIII, do Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar do Maranhão 
dispor que não poderá ser promovido por merecimento, antiguidade ou 
por tempo de serviço, o praça que for denunciado em processo crime, 
enquanto a sentença final não transitar em julgado.

Ocorre que, a referida disposição jurídica vai de encontro ao dis-
posto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, o qual 
estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em jul-
gado de sentença penal condenatória.

O princípio da presunção de inocência foi consagrado no artigo 
9º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, segundo 
o qual todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, 
se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda 
da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.

No mesmo sentido, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 592, de 6 de julho 
de 1992, dispõe, em seu artigo 14, item 2, que toda pessoa acusada de 
um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for 
legalmente comprovada sua culpa.

No item 5 do seu artigo 14, o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos estabelece que toda pessoa declarada culpada por um 
delito terá direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma 
instância superior, em conformidade com a lei.

Face ao princípio da presunção de inocência, ainda é importante 
dizer que o imputado deve ser tratado como inocente, reduzindo-se, ao 
máximo, as medidas que restrinjam os seus direitos, tanto durante a fase 
pré-processual, quanto no curso do processo.

Isto porque, no caso em tela, impedir a promoção dos militares 
sem sentença penal condenatória transitada em julgado configura clara 
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, conferin-
do a antecipação dos efeitos de uma pena incerta e duvidosa.

A respeito disto, o Ministro Celso de Mello quando do julgamen-
to do Recurso Extraordinário 591.054 asseverou:

Tenho enfatizado que a mera sujeição de alguém a simples in-
vestigações policiais ou a persecuções criminais ainda em curso não 
basta, só por si — ante a inexistência de condenação penal transitada 
em julgado —, para justificar o reconhecimento de que o réu não possui 
bons antecedentes. Na realidade, a simples existência de situações 
processuais ainda pendentes de definição revela-se insuficiente para 

legitimar a formulação de juízo de desvalor quanto à ‘vita anteacta’ 
referente ao acusado que não sofreu condenação penal irrecorrí-
vel. Tolerar-se o contrário implicaria admitir grave e inaceitável lesão 
ao princípio constitucional que consagra a presunção ‘juris tantum’ de 
inocência dos réus ou dos indiciados em geral (CF, artigo 5º, LVII). 
Grifo nosso

[...]
A inaceitável repulsa à presunção de inocência, com todas as 

gravíssimas consequências e limitações jurídicas ao poder estatal que 
dela emanam, mergulha suas raízes em uma visão incompatível com os 
padrões ortodoxos do regime democrático, impondo, indevidamente, 
à esfera jurídica dos cidadãos restrições não autorizadas pelo sistema 
constitucional. O postulado do estado de inocência encerra, em favor 
de qualquer pessoa sob persecução penal, o reconhecimento de uma 
verdade provisória, com caráter probatório, que repele suposições ou 
juízos prematuros de culpabilidade até que sobrevenha — como o exige 
a Constituição do Brasil — o trânsito em julgado da condenação penal. 
Só então deixará de subsistir, em favor da pessoa condenada, a presun-
ção de que é inocente. Há, portanto, um momento claramente definido 
no texto constitucional a partir do qual se descaracteriza a presunção de 
inocência, vale dizer, aquele instante em que sobrevém o trânsito em 
julgado da condenação criminal. Antes desse momento — insista-se 
—, o Estado não pode tratar os indiciados ou réus como se culpados 
fossem. A presunção de inocência impõe, desse modo, ao poder pú-
blico um dever de tratamento que não pode ser desrespeitado por 
seus agentes e autoridades. Grifo nosso

É, certamente, inadmissível do ponto de vista constitucional 
que alguém seja impedido de ter uma promoção na carreira em razão 
apenas de ser investigado criminalmente ou mesmo acusado em uma 
ação penal (cuja sentença condenatória ainda não transitou em julgado), 
sob pena de ser presumivelmente considerado culpado, rigorosamente o 
contrário do que estabelece a Constituição Federal.

Desta forma, solicito a análise da possibilidade jurídica de revo-
gar o artigo 13, inciso XIII, do Decreto Estadual nº 19.833/2003, que 
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar do Mara-
nhão em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência 
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2267 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, a Sra. 
Larissa Abdalla e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, soli-
citando a construção de um restaurante popular no município de Miran-
da do Norte, Estado do Maranhão, de modo a efetivar políticas públicas 
de segurança alimentar à população.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- 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 2268 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, o Sr. Rogério 
Cafeteira e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
a reforma e adequação do Estádio Municipal de Arari/MA, de modo a 
fomentar o esporte e lazer dos munícipes.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2269 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de revitalização da praça na rotatória em 
frente ao Condomínio Residencial Piancó I e II, CEP 65081-655, São 
Luís/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2270 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de revitalização da Praça do Botafogo, loca-
lizada na Rua Tijuca, São Francisco, São Luís – MA, CEP: 65076-310.

Vale ressaltar que foi colocado a placa de obras na praça, momen-
to o qual foi feita a alteração do seu nome para Praça Portugal, porém, 
segundo relatos dos moradores, as obras nunca foram iniciadas.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2271 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, a Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
iluminação pública na MA – 204, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-
000. 

Assim, sendo a iluminação pública um serviço essencial, a au-
sência causa um sentimento de insegurança à população e consequente-
mente facilita a atuação o da criminalidade e acidentes no local. Desse 
modo, propomos o atendimento a esta solicitação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2272 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 2ª 
Travessa Alberto Sales, CEP: 65080-011, localizada no bairro Sá Viana, 
nesta cidade. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2273 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica das 
seguintes ruas G, F, B, D, C e H, localizadas no Residencial Primavera, 
no bairro Turu, nesta cidade.

                                   
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-

quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2274 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
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requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços 
de pavimentação nas vias de acesso do Residencial Armindo Reis, no 
município de Paço do Lumiar/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2275 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, a Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Gover-
nador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavi-
mentação nas vias de acesso ao Residencial Novo Horizonte e a Vila do 
Povo, no município de Paço do Lumiar/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2276 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão, o Sr. Marcos Aurélio Freitas, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica, drenagem e esgotamento sanitário na Rua San-
tiago, Vila Vitória, CEP 65059-890, São Luís/MA, de modo a corrigir 
as falhas estruturais e sanitárias da via.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2277 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 

ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 
Rua Paraguai, CEP: 65086-285, localizada no bairro Anjo da Guarda, 
nesta cidade.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2278 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica no 
Residencial Luiz Bacelar, nesta cidade.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2279 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica nas Ruas 02, 03 e 04 do Cohabino II, São José de Ribamar, 
CEP 65110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2280 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
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za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua das Gaivotas, Jardim Tropical II, São José de Ribamar, 
CEP 65110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2281 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de Raposa, o Sr. Eudes da Silva Barros, ao 
Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Pedro Almeida De Al-
cântara, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua da Sé, Sétima Travessa da Avenida Maranhão e Rua 
das Palmeiras, Raposa/MA, CEP: 65138-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2282 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua B, Quadra 10, Alto Paranã III, Paço do Lumiar/ MA, 
CEP: 65130-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2283 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-

diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando análise da viabilidade de servi-
ços de infraestrutura na Avenida da Associação de Moradores e Avenida 
Mãe Dudu, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2284 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua 01, Trizidela da Maioba, São José de Ribamar, CEP 
65110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2285 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua da Olaria, 
Rua Delgado Neto, Estrada da Vitoria e Rua Santo Expedito, todas no 
bairro Maracanã – São Luís – MA, CEP 65090-880.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2286 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
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requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Vitória 
Régia, Rua da Alegria, Rua São Pedro e Avenida Novo Horizonte todas 
da Vila Embratel, São Luís-MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2287 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua do Jambo, 
Tirirical/MA, CEP: 65055-443.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2288 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação na Avenida 02, Avenida 03 
e Travessa 08 do Bairro Itapiracó, São Luís/MA, CEP: 65054-870.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 05 de abril de 2022 - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Inscrito o deputado Wellington do Curso, que tem 
cinco minutos sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, demais pares, Membros 
da Mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio TV Assembleia, nosso mais cordial 
bom-dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor 
Presidente, primeiro parabenizar a atuação de todos os envolvidos, do 
sindicato, do fórum dos enfermeiros do Estado do Maranhão na luta 
pela aprovação do piso salarial dos enfermeiros e aprovação do PL de 
2.564 que tramita na Câmara. E a nossa atuação parlamentar em defesa 
dos enfermeiros é desde o primeiro dia na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, desde o início de 2015. Nós apresentamos o 
projeto de lei das 30 horas para os enfermeiros, apresentamos o projeto 
de lei do piso salarial para os enfermeiros no Estado do Maranhão, 
bem como também a realização do concurso público e também o 
descanso digno para os enfermeiros do Estado do Maranhão. E, hoje, 
os enfermeiros amanheceram o dia na porta da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. O nosso respeito e a nossa luta permanente 
em defesa dos enfermeiros do Estado do Maranhão. Repito: a nossa 
luta permanente em defesa dos enfermeiros do Estado do Maranhão. 
Senhor Presidente, a segunda pauta: apresentamos, hoje, projeto de lei 
na Assembleia Legislativa para acabar as cláusulas de barreiras, para 
quebrar cláusulas de barreiras dos concursos do Estado do Maranhão, 
principalmente da Polícia Militar e da Polícia Civil. Essas cláusulas 
de barreiras têm prejudicado muitos candidatos que verificam as 
limitações nos editais, prejudicando os candidatos para que possam 
participar das outras etapas do concurso. Então, hoje, nós apresentamos 
um projeto que já é realidade nos outros Estados como no Mato Grosso 
do Sul, no Tocantins e que, com certeza, vai beneficiar, vai ajudar e 
muito os candidatos a uma vaga no concurso público no Estado do 
Maranhão. Apresentamos o projeto para a quebra de cláusulas de 
barreiras. Senhor Presidente, destaco também que, a partir do dia 16 
de abril, teremos uma redução nas contas de energia em todo o Brasil. 
O Presidente Bolsonaro vai fazer uma redução de 20%, no valor das 
contas de energia, então, parabenizo o Presidente Bolsonaro, destaco 
essa ação importante, Senhor Presidente, do presidente Bolsonaro nessa 
redução de 20% da conta de energia no Estado do Maranhão, que é 
uma luta permanente do deputado Wellington, de baixar os impostos, 
de reduzir os impostos na conta de energia elétrica, dos combustíveis 
do Estado do Maranhão, e nesse momento, eu não poderia deixar de 
ressaltar, de parabenizar, essa ação do Governo Federal, essa ação do 
presidente da República, em reduzir em 20%, a partir do dia 16 de 
abril, a conta de energia no Estado do Maranhão e em todo Brasil. 
Senhor Presidente, por último, nós fizemos a denúncia, e vamos cobrar 
informações sobre os contratos com empresa de advocacia do Detran, 
e esses contratos, há sete anos já passam ... no segundo aditivo, passa 
de 15 milhões de reais, são contratos milionários e, com certeza, trazem 
prejuízos para os cofres públicos do estado do Maranhão, nós havíamos 
denunciado em gestões anteriores, e estamos acompanhando e vamos 
fazer também agora, solicitação das informações, e todas as ações que 
já foram feitas por esse escritório de advocacia ao longo dos últimos 
sete anos, e tomar providências com relação a esse contrato milionário 
que traz prejuízos, contrato milionário que traz prejuízos ao Estado do 
Maranhão, e a sua população, a todos nós pagadores de impostos. Por 
último, Senhor Presidente, estamos na cidade de Macapá, no Estado 
do Amapá, representando a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, e assumindo a Secretaria do Parlamento Amazônico, do qual 
orgulhosamente já fiz parte como presidente do Parlamento Amazônico, 
uma entidade ligada à UNALE. Que Deus abençoe a todos, uma ótima 
quinta-feira, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do 
Maranhão e sobre a sua população. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem aparte. 
Doutor Yglésio está virtual, também? Deputado Adelmo não tá nem 
virtual e nem presencial. Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
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sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, nos honra muito ser nesta quinta-feira 
presidido pelo nosso nobre Deputado César Pires, por quem eu tenho 
grande apreço e admiração. Eu venho à tribuna desta Casa esclarecer um 
fato de certa forma inusitado na cidade de Aldeias Altas, amplamente 
repercutido nas redes sociais, com relação a uma ação do Governo do 
Estado que beneficia a população de Aldeias Altas. Ninguém, nem 
nós somos dono do poder, nem prefeito é dono de cidade, estamos de 
passagem, todos nós, Deputado Edivaldo Holanda, é uma passagem, 
o povo vai continuar, a cidade vai continuar. A minha ligação com o 
município de Aldeias Altas, próximo a Caxias, é uma ligação de muitos 
anos, a começar sou casado com uma filha daquela terra, da família 
Lima que muito me orgulha, há 28 anos de casamento. Tenho ampla 
relação com o povo de Aldeias Altas. Fui o deputado estadual mais 
votado de Aldeias Altas, da história de Aldeias Altas e, claro, como 
deputado estadual, as minhas indicações de emendas parlamentares 
têm que ser direcionadas para as cidades que me deram base de 
sustentação para que eu pudesse aqui chegar. Pois bem, fizemos uma 
articulação, levamos ao governador, o ainda Governador Flávio Dino, 
que autorizou, dia 18 de abril. No dia 19 de abril, nós estivemos na 
cidade, inaugurando o Mirante, muto bonito, uma obra feita pelo meu 
querido amigo, Ex-secretário Catolezinho, e lá íamos anunciar o asfalto. 
Acontece que, em decorrência de uma agenda muito rápida, só quem 
falou, teve a oportunidade de falar foi o prefeito e o governador, não 
tivemos como anunciar. Para a nossa surpresa, a empresa começou o 
serviço, de fato, não é o deputado que executa a obra, mas é o deputado 
que intervém para que a obra chegue e não chegue para prefeito a, b 
ou c, mas chegue para o povo, para quem mais precisa. Eu, em Aldeias 
Altas, tenho uma história longa, fomos nós que levamos restaurante 
popular, patrulha mecanizada, patrulha patrol, poços artesianos, 
cisternas, escolas, ginásio de esportes, todas as ações, o Deputado 
Adelmo ou como secretário, sempre em parceria com o nosso querido 
Ex-prefeito Zé Reis, o Zé do Povo. Aqui eu quero fazer um destaque 
especial para a coragem, a determinação dos nossos vereadores que 
fazem uma base política. Vereador Ribinha, Vereador Marcos Amorim, 
Vereador Chico Velho, líder comunitário Fernando Mendes. Vocês nos 
representam, porque vocês estiveram lá na obra para dizer ao povo 
que a obra estava sendo feita pelo governo do Estado e continua sendo 
feita pelo governo do Estado. Não é para mim, não é para o prefeito, 
não é para A ou para B, para ninguém, é para o povo, afinal de contas, 
forte é o povo, porque o povo bota e o povo tira. Então, eu acho que 
essa história de tentar fazer politicagem, de truculência, isso é coisa do 
passado, Deputado Edivaldo. Hoje estamos vivendo no século XXI, há 
um entendimento de que a obra não é de A nem B, a obra é do povo, 
para o povo, porque o povo é que precisa. Quem não quer receber R$ 
2 milhões de emenda parlamentar para asfaltar a sua cidade? Quem?! 
No Maranhão, inteiramente, todo mundo quer. É tanto que, depois que 
ele viu, resolveu autorizar a obra. É claro, ele pode barrar a obra que 
quiser, pode ir lá e mandar barrar a obra, mas aí ele vai enfrentar não a 
mim, ele vai enfrentar a revolta popular, como está enfrentando. É claro 
que a população precisa sair da lama, da poeira. Quem não quer a sua 
rua asfaltada? A empresa chegou para fazer o serviço e está fazendo, as 
obras já estão avançadas, está ficando muito bonito, estaremos lá. Se ele 
quiser inaugurar conosco, que venha inaugurar, mas não pode deixar 
de dizer que a obra veio e está lá por intermédio do Deputado Adelmo 
Soares, do meu amigo Vice-prefeito José Reis, do Vereador Ribinha, do 
Vereador Marcos Amorim, do Vereador Chico Velho e do líder político 
comunitário Fernando Mendes, além do secretário das Cidades, o meu 
amigo Márcio Jerry, que foi a pessoa que viabilizou a realização da obra. 
Por isso, eu ainda digo, mais ações que nós vamos levar para Aldeias 
Altas, muito mais. Vamos fazer lá a Praça da Família para ficar linda 
em frente à Igreja da Matriz. Vai ficar linda a Praça da Família, com 
uma fonte luminosa para os aldeenses poderem curtir aquele ambiente. 
Além disso, nós vamos construir o primeiro Campo Society de grama 
sintética do município de Aldeias Altas, emenda parlamentar nossa. Por 
isso eu faço por um lado; o prefeito faz por outro. Quem ganha é o 

povo. Mais uma vez, eu repito: forte é o povo; não é A nem B, porque o 
povo que nos colocou aqui e que nos mantém ou que nos tira. Um forte 
abraço. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Dra. Cleide Coutinho, cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Deputada Betel, ali sempre 
presente, Deputada Socorro, meus colegas deputados, eu estou aqui 
para apenas explicar, na verdade, porque aconteceu esse incidente 
lá em Aldeias Altas. Nós sabemos, todos os deputados sabemos e o 
povo político sabe que você não pode começar uma obra na cidade, 
uma obra municipal sem pedir o alvará da Prefeitura. Por exemplo, eu 
entrei com a emenda dando um milhão para Caxias reformar o mercado, 
Deputado Adelmo, e tivemos o cuidado de conversar com o Prefeito 
Fábio Gentil. No meu discurso no palanque, eu agradeci publicamente 
a Fábio Gentil. O nosso amigo Governador da ocasião Flávio Dino 
agradeceu ao Fábio Gentil, porque ele é o prefeito. Gente, não adianta 
a gente querer passar por cima. E eu quero ler aqui, Deputado Adelmo, 
um comunicado, para V. Exas. ouvirem, do Prefeito Kedson. Diz 
o seguinte: A Prefeitura Municipal de Aldeias Altas vem, por meio 
deste, esclarecer à população de modo em geral que as obras a serem 
realizadas pelo Governo do Estado do Maranhão junto às vias urbanas 
da cidade de Aldeias Altas foram paralisadas por conta da ausência 
de comunicação formal da administração do Governo do Estado para 
com a administração municipal. O que causou estranheza. Ademais, 
além dessa ausência de comunicação oficial de realização da obra, 
não fora expedido documento necessário, como os alvarás. Em vista 
do ocorrido, a gestão Trabalhando para Todos tem tomado, de forma 
imediata, as devidas providências junto à esfera estadual para que os 
serviços possam ser iniciados e desenvolvidos dentro da legalidade, 
tendo em vista que, para a realização desse serviço no âmbito da sede do 
município, dentro dos parâmetros legais, a execução depende de uma 
série de licenças, alvarás e autorizações, além da devida ciência das 
autoridades municipais competentes; o que, de fato, não ocorreu. Então, 
meus amigos, o Prefeito Kedson é um prefeito trabalhador, que quer o 
bem daquela cidade, mas tem que ser respeitada a sua situação como 
prefeito. Não pode chegar caminhões e mais caminhões, Deputado 
Arnaldo, com pessoas, homens carregando sem ele saber nem o que é. 
Então, na verdade, ele cuida da cidade dele, e eu parabenizo o prefeito 
pela atitude, porque lá tem prefeito. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Dr. Yglésio Moisés, cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Eu subo à tribuna, hoje, 
muito feliz por ver a Enfermagem no Maranhão mobilizada em frente 
à Assembleia Legislativa como um sinal claro de que a Enfermagem 
encontra na Assembleia Legislativa um lugar de representatividade 
ainda de seus pleitos. Vieram fazer uma manifestação pacífica cobrando 
a aprovação em nível federal do PL 2564, que é um Projeto que institui o 
Piso Nacional para Enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares 
de Enfermagem. Por que isso é importante? É importante porque 
é um passo rumo à valorização de cada um desses trabalhadores e 
trabalhadoras. Eu sou funcionário da saúde já concursado no município 
de São Luís, desde o ano de 2007, como acadêmico iniciei no ano de 
1999, deputado Arnaldo, no Socorrão I, todos os sábados vinte e quatro 
horas, eu trabalhava naquele hospital de maneira voluntária, lembro de 
dormir muitas vezes no chão do hospital, apenas com um lençol, em salas 
cirúrgicas porque não tinha uma acomodação pra quem ali se colocava 
como um aprendiz, um acadêmico naquele momento de formação da 
personalidade médica, momento importante. Nesse período, a gente 
tem sempre muito apoio, muita ajuda do pessoal da Enfermagem nesse 
momento de formação. Então, sou muito grato a cada profissional de 
Enfermagem que me ajudou nessa caminhada. E é por isso que a gente 
consegue se solidarizar com todos esses profissionais nesses momentos 
difíceis que a Enfermagem brasileira vem passando, momentos difíceis 
em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, principalmente 
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no serviço privado de saúde onde a pressão é ainda maior, onde os 
salários são ruins e a cobrança é muito maior, o assédio moral é muito 
vivo no ambiente de trabalho desses profissionais porque eles dizem 
que muita gente forma como enfermeiro, como técnico, há abundâncias 
de cursos tanto superiores como os cursos técnicos profissionalizantes, 
então como há uma oferta de profissionais eles precarizam, isso tem 
sido visto cada vez mais. Ontem eu subi à tribuna pra falar um pouco 
do que vem acontecendo no Socorrão I em relação às condições de 
trabalho dos enfermeiros, dos administrativos, assistentes sociais, as 
pessoas que fazem plantões naquele hospital. Fui informado nos dias 
que antecederam que tínhamos vários profissionais que tinham tido 
escalas cortadas de extra, e as poucas pessoas que conseguiam plantões 
extras estavam sendo inclusive hostilizadas no sentido de terem negado 
o direito de uma refeição, no hospital. Ora, a pessoa está de plantão e 
porque é um plantão extra não tem direito a uma refeição. Hoje a gente 
sabe da dificuldade pra quem ganha um salário aproximadamente, tem 
enfermeiro no município que ganha um mil e quatrocentos, formado, 
técnico de enfermagem é um salário que muitas vezes líquido é de 
oitocentos reais, você quer me dizer que uma refeição que custa hoje 
quinze reais não faz diferença pra uma pessoa que ganha oitocentos? 
Não é isso, deputado Edivaldo? Não é isso, deputado Arnaldo, 
deputada Socorro? Infelizmente faz grande diferença. Então, ontem a 
gente fez um pronunciamento que não foi atacando A, B ou C, foi um 
pronunciamento que pediu respeito aos profissionais de Enfermagem, 
às profissionais de serviço social, farmácia, bioquímica, todos os que 
fazem aquela grande família no Socorrão. Houve uma repercussão 
grande no hospital, tanto no I quanto no II, nas unidades de pronto-
socorro do Anil. As pessoas, hoje, reclamam de um verdadeiro reinado 
do terror na saúde de São Luís. Se falar que a comida não está boa, 
é mudado de setor. Reclamou alguma coisa perante a sua chefe, é 
devolvido para a unidade central, para a Secretaria de Saúde. Temos 
uma série de tiranetes, hoje, nas unidades de saúde, fazendo gestão de 
pessoas, numa classe que é muito maltratada há muitos anos, dez anos 
ou mais, sem aumento no município de São Luís para os servidores 
da saúde. Lamentável. E é por isso que, depois do pronunciamento, 
a gente recebeu uma enxurrada de mensagens. Vou destacar algumas: 
“Deputado, mais de quatro meses que os funcionários do Socorrão não 
têm água pra consumo. O material de higiene pessoal em falta, a pessoa 
tem que levar papel higiênico de casa. A pessoa, se tiver uma dor de 
barriga no plantão, se não tiver levado de dentro de sua casa o papel 
higiênico, ela não tem como se limpar. Fora os olheiros, deputado, 
que estão colocando nos setores. Nem conversar com os colegas, nas 
horas vagas, podemos. Tá igual a uma ditadura. Como sou SP, fico com 
medo de sofrer represália. As denúncias feitas a V. Ex.ª, deputado, são 
verídicas. Eu mesma era funcionária... Por favor, deputado, mais dois 
minutos aqui só para finalizar, para dar voz a essas pessoas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Um minuto, tempo estabelecido para todos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - ...qual o setor 
que eu iria ficar, tive a notícia de que iriam me disponibilizar para 
a Semus . Estão devolvendo funcionários como se não prestassem ou 
se tivessem direito tanto a direção da enfermagem quanto a direção-
geral. Sofremos assédio moral. Por favor, nos ajude a mudar essa 
realidade. Parabéns pela postagem sobre o Socorrão, sou extra lá, 
muita cobrança e pouca valorização. Falo por aqui, porque, se fizer 
algo visível, posso até perder o meu extra. Infelizmente, tenho que falar 
por aqui porque, senão, já sabe, adeus o meu extra que tanto me ajuda e 
de que tanto preciso. A direção do hospital tem postura arbitrária, fico 
impressionada porque é jovem. Isso aqui foi um dos alguns. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, eu venho aqui, nesta 
tribuna, mais uma vez, durante essa semana, chamar a atenção para essa 
situação que está ocorrendo no Maranhão, Deputado Arnaldo Melo, 
das enchentes. Hoje, nós temos cerca, Deputado Edivaldo Holanda, de 

quase 40 municípios que estão sendo atingidos pelo aumento do nível 
dos rios no Maranhão. E os municípios, principalmente a população 
ribeirinha, estão pagando um preço muito alto com o sofrimento 
porque o aumento do nível do rio foi muito forte esses últimos 
dias, nessas últimas semanas, e pegou a maioria dos municípios do 
Maranhão completamente despreparados para atender essas famílias 
que estão sendo atingidas. Eu citei, inclusive, o caso da Defesa Civil 
do Maranhão, o Corpo de Bombeiros, que precisam urgentemente 
começar a dar uma assistência para esses municípios. As prefeituras 
têm procurado, claro, atender essas demandas. Mas no nível em que 
se encontram essas tragédias, elas já começam a ter dificuldades 
de não conseguirem darem o atendimento mínimo necessário para a 
população. Eu lá em Bacabal, o prefeito fazendo a sua parte, mas a 
cada dia nós temos centenas de famílias saindo nesses últimos dias. 
Aproximadamente mais de 400 famílias, principalmente ali do bairro 
da Trizidela, da Rua do Cajueiro, já estão sendo expulsas pelas águas 
do Rio Mearim. E qual é a grande dificuldade? É que os abrigos que 
estão sendo disponibilizados não estão sendo suficientes pela alta 
demanda e, aí, é necessário que o Governo do Estado... Inclusive eu 
falei ontem, na posse dos secretários com o Governador Brandão, a 
respeito dessas situações. Ele disse que era uma prioridade do Governo, 
mas a máquina do Estado precisa entrar urgentemente para acionar, para 
apoiar as prefeituras nesse atendimento dessa população. Eu acho que 
é necessário, inclusive nessa questão alimentar. Onde tiver Restaurante 
Popular, que o Governo possa fazer a liberação urgente para que no 
Restaurante Popular dos municípios, como Bacabal, sejam priorizados 
o atendimento gratuitamente para essa população que saiu das suas 
casas, saiu das suas residências. É necessário que, através da Secretaria 
- se não me engano - de Governo ou da Ação Social, possa começar a 
disponibilizar, através do cadastro existente nas prefeituras, o aluguel 
social, porque não existe mais espaço físico para atender como abrigo 
nesses municípios. Então é um apelo que eu faço aqui nesta Casa, mais 
uma vez, ao Governo para que possa ser a pauta principal o atendimento 
às famílias ribeirinhas de todos municípios. Especialmente, eu falo de 
Bacabal, São Luís Gonzaga e Pedreiras, que também tem sofrido muito 
com esta situação de aumento de nível do rio. A situação da população 
está muito difícil e nós precisamos dar um amparo, como eu disse, 
liberar o Restaurante Popular, enviar cestas básicas para essas famílias. 
Tem, inclusive, barracas que o Governo cede através do Corpo de 
Bombeiros para que possa melhorar a vida dessa população, que está 
sofrendo muito com essa situação das chuvas e com aumento dos rios. 
Então esse apelo eu faço aqui na Assembleia. Me dirijo ao Governo 
exatamente para dar prioridade a este atendimento, porque nós não 
podemos admitir que a população seja expulsa de suas casas em função 
de um evento natural, e que tenham o aporte e o apoio. É necessário o 
apoio da prefeitura, que está sendo feito, mas também que o Governo 
possa entrar rapidamente também com seu apoio e seu suporte. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos e todas, senhores deputados, deputadas, 
membros da imprensa, internautas, telespectadores que acompanham 
pela TV Assembleia. Venho à tribuna nesta manhã para destacar uma 
denúncia muito grave, trazida por profissionais da saúde que durante 
muito tempo enfrentaram uma pandemia, enfrentaram esta sem 
qualquer condições adequadas de trabalho, sem a devida valorização, 
sem salários reajustados, e agora pela falta de sensibilidade do poder 
público municipal, pela falta de sensibilidade da Prefeitura de São Luís 
na gestão do prefeito Eduardo Braide, vem a situação que já era ruim 
ficar ainda pior. Ontem e hoje o deputado Yglésio trouxe a essa tribuna 
denúncias graves pela falta de respeito com os profissionais da saúde 
do hospital Socorrão I, Hospital Municipal Djalma Marques. E nesta 
manhã eu aqui trago um complemento a essa denúncia que são os maus-
tratos ocorridos não só no Socorrão I, não apenas no Hospital Municipal 
Djalma Marques, mas também na Unidade Básica de Saúde do Anil. 
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Além dos maus-tratos, além do assédio que esses funcionários, que esses 
profissionais da saúde estão sofrendo, nós percebemos que a diretora 
Carla Adriana dos Santos tem promovido um verdadeiro terrorismo 
nesta unidade. E o que é ainda pior, tem colocado na unidade básica de 
saúde do Anil profissionais que têm laços familiares para ocupar cargos 
de gestão. E após promover uma serie de assédios e afronta aos direitos 
desses trabalhadores, desses profissionais da saúde, apresenta como 
escudo para essas ilegalidades o fato desta ser esposa do motorista do 
prefeito Eduardo Braide, como se isso desse a ela legitimidade para 
assediar, para constranger, para prejudicar os profissionais da saúde que 
desenvolvem atividades nesta unidade básica. É importante frisar que a 
diretora Carla Adriana, que é esposa do motorista do prefeito, colocou 
para coordenar o RH da unidade a cunhada dela, a Adriana Coelho dos 
Reis Silva, nomeada para o cargo de assistente técnico nível superior. 
E o negócio familiar não para por aí. Nomeou para responsável técnica 
desta unidade a prima da diretora, a Francilda Oliveira Lisboa, ou seja, 
na gestão do Prefeito Eduardo Braide, que é uma gestão conhecida pelo 
o seu isolamento, pela falta de diálogo, por esta razão perdeu a eleição 
na Câmara Municipal de São Luís, uma gestão também conhecida pelos 
escândalos, vem se demonstrando uma gestão que busca governar para 
os seus em prejuízo do interesse público, da eficiência administrativa, 
nomeando na unidade básica de saúde para os cargos de direção, cargos 
esses ocupados por uma única família. E o que é ainda pior, além de 
tudo isso, além de todo esse assédio, cobra dos funcionários desta 
unidade básica de saúde o valor de R$ 40,00 para crachá e também 
para o uso da farda, totalizando aí uma média de R$ 68,00 pelo preço 
de R$ 20,00 no crachá e R$ 40,00 pela farda, pela uniformização 
desses funcionários que deveriam ser pagos pela prefeitura. Senhoras e 
senhores deputados e deputadas, este caso foi levado ao conhecimento 
do Ministério Público, oficiamos, formalizamos denúncia ao Ministério 
Público Estadual, isso não pode acontecer. Gera espanto perceber que 
este descaso não acontece tão somente na Unidade Básica de Saúde do 
Anil, mas ocorre também no Socorrão e demais unidades básicas de 
saúde. Fica aqui o nosso alerta. Fica aqui a nossa denúncia para que o 
prefeito possa administrar nossa cidade com seriedade, que dê, de fato, 
continuidade às obras não concluídas, em tempo, pela administração 
anterior. Por exemplo, o Anel Viário, que até hoje não está pronto. 
Devia estar, mas não está. Peço ao prefeito que, após esse mais de um 
ano e quatro meses de gestão, possa mostrar para São Luís a que veio, 
porque São Luís tem pressa e precisa de gestores comprometidos com o 
interesse público e não com compromissos familiares. A prefeitura é de 
São Luís e não da sua família, Prefeito Eduardo Braide. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Fábio Braga, último inscrito, cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. 
Primeiro, eu quero falar da solenidade de ontem, da posse dos novos 
secretários do governo Brandão. Quero deixar aqui a minha solidariedade 
a todos que também estiveram presentes na solenidade no sentido de 
que a gente possa fazer um bom governo a partir de agora. Dizer da 
minha grata satisfação de vários dos secretários serem pessoas que, 
além da capacidade técnica, além da capacidade que têm, são pessoas 
que estão com a maior boa vontade para fazer do Maranhão um estado 
cada vez mais desenvolvido e cada vez mais próximo. A população do 
estado do Maranhão, os políticos do estado do Maranhão acreditam no 
novo governador e acreditam também nessa equipe que o governador 
acabou ontem empossando. Eu quero parabenizar a todos e desejá-los 
um bom êxito no exercício de suas funções. Quero, em especial, dar os 
meus parabéns a todos eles e dizer que podem contar com esta Casa, 
podem contar com todos os políticos do Maranhão, no sentido de se 
fazer um bom trabalho pelo Maranhão. Mas o que me traz, hoje, a esta 
Casa é a retomada dos negócios no estado do Maranhão. Pós-pandemia 
nós temos que viver um novo cenário, um cenário de movimentação 
intensa. Nós temos que agora, a partir desses próximos meses, 
intensificar a vinda de turistas para o estado do Maranhão. É necessário 

que haja uma movimentação financeira, um novo retomar dessas 
atividades. Há uma necessidade imensa de nossos hotéis, restaurantes e 
pequenos empreendedores terem essa retomada de negócios no estado 
do Maranhão. O turismo no Maranhão é muito forte. É claro que, 
com a pandemia, nós tivemos uns impedimentos por conta da questão 
sanitária. Nós temos aqui a Chapada das Mesas, O Delta de Parnaíba, 
Barreirinhas, Tutoia, Araioses, Santo Amaro, a própria cidade de São 
Luís com seu patrimônio histórico, com suas ruas, cada vez ganhando 
prêmio por serem bonitos, patrimônio sendo preservado. Nós temos 
todo uma quantidade de locais a serem visitados, nossas praias, nossos 
encantos e também as nossas festas. A retomada dos negócios também 
passa pela retomada do nosso São João, que o Governador prometeu um 
São João forte. tanto no mês de junho como também em uma semana 
no mês de julho. Temos a AgroBalsas, agora em maio, a retomada física 
dessa feira, a retomada dessa feira que movimenta toda uma região, 
a região de Balsas, Tasso Fragoso, Riachão, Carolinas, as cidades em 
volta de Balsas. A AgroBalsas importantíssima para o agronegócio 
maranhense, para o agronegócio do MATOPIBA e também para todo o 
desenvolvimento do estado do Maranhão. A AgroBalsas, nós temos que 
lutar. E aí já estamos intensificando junto à Associação de Criadores, 
também, a questão da Expoema no mês de setembro, logo nas primeiras 
semanas. Isso tem que ser prioridade na Secretaria de Agricultura, no 
Governo do Estado e em todos os órgãos. A exposição de Imperatriz, a 
exposição também das feiras de comércio na cidade de Imperatriz, na 
cidade de São Luís, as feiras de empreendedorismo, tanto nas cidades 
de São Luís como em Imperatriz e nas várias regionais do estado. Essas 
feiras são importantíssimas para serem vitrines à mostra do que o nosso 
povo produz, do que o nosso povo faz no artesanato também. A feira da 
agricultura familiar tem que ser intensificada em cada cidade do estado 
do Maranhão para que se possa alardear a agricultura familiar. Portanto 
essa retomada dessas atividades, dessas feiras, desses congressos 
faze com que haja uma movimentação intensa, tanto financeira como 
também de pequenos empreendedores nas cidades que têm essas feiras. 
Mas também o que me traz a essa tribuna é o fato que essa retomada vai 
ser no momento também de mudança de governo, de novos secretários, 
de nova intenção, de novo planejamento, de nova execução, de políticas 
públicas que possam beneficiar as pessoas do Estado do Maranhão, um 
desenvolvimento com dignidade é o que o povo do Maranhão quer, um 
desenvolvimento que olha o pequeno, que olha o médio, que olhe o 
grande empresário. Por isso que eu estou dizendo aqui que todas essas 
atividades turísticas, feiras, congresso, movimentam cem números de 
negócios, fazendo com que se movimente toda a economia do Estado 
do Maranhão. Mas, senhores, eu também quero aqui parabenizar, 
amanhã vai ser o aniversário da querida cidade, minha querida cidade 
de Coroatá, cidade esta próxima a minha cidade de Vargem Grande, 
e cidade que eu aprendi a gostar, amar e cidade que dos últimos anos 
tem sido uma frequência minha, tanto presença pessoal, como também 
de investimentos e também de levar boa parte das minhas emendas 
para a cidade de Coroatá, eu quero aqui parabenizar e dizer da cidade 
de Coroatá, que essa movimentação que eu falo também na cidade de 
Coroatá, que é uma cidade que é um polo de saúde da nossa região, onde 
tem o macrorregional, tem UPA, tem vários serviços públicos que são 
feitos não só para Coroatá, mas para as cidades vizinhas, e é uma cidade 
que governada pelo o meu amigo Luís Filho, o Luís da Movelar Filho, 
que tem tentado mesmo com essa quantidade de chuva, problema na 
ponte, recentemente demorou a ser resolvido, nós entendemos que esses 
problemas advindos também da quantidade de chuva, da quantidade de 
inundação. Mas também eu entendo que com esses adversários a gente 
tem que ter essa retomada dos negócios, das atividades, das festas nas 
cidades, para que se movimente a economia local, a economia regional, 
era isso, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Projeto de lei em discussão e votação em primeiro 
turno, deputado Vinícius Louro, ausente, transferida para a reunião 
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subsequente. Requerimento à deliberação do plenário, Requerimento 
de nº 81/2022, de autoria do deputado Arnaldo Melo presente (lê). Em 
discussão, em votação, aprovado. Solicitamos que em decorrência do 
pedido de urgência do deputado Arnaldo Melo, que as Comissões se 
reúnam com brevidade e cumpram aqui a determinação e deliberação 
desse plenário. Requerimento nº 82/2022, de autoria do deputado 
Adriano Sarney. Em discussão, em votação, que as Comissões se reúnam 
para deliberar com brevidade. Requerimento nº 85/2022, de autoria do 
deputado Wellington do Curso, ausente, (lê). Em discussão. Em votação. 
Aprovado. Requerimento nº 86/22, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento nº 
87/22, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. 
Em votação. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Sessão 
ordinária híbrida do dia 07 de abril, quinta-feira. Requerimento de nº 89, 
de autoria do Deputado Wendel Lages (lê). Em discussão. Em votação. 
Proceda-se à determinação do Plenário. Requerimento à deliberação da 
Mesa. Requerimento nº 83/22, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). 
Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?... 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - A favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deferido. Ordem do Dia concluída. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Não há orador inscrito. Tempo dos Blocos. Bloco 
Parlamentar Independente. Deputado Arnaldo declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Duarte Júnior declina. 
Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro declina. 
Solidariedade, cinco minutos, declina. PSDB, cinco minutos, declina. 
Progressista, cinco minutos, declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Não há orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão. 

Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia seis de abril de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel La-

ges. 
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Professora 

Socorro Waquim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Dou-
tora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Braga, Fábio Macedo, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ri-
cardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington 
do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Re-
zende, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio 
Honaiser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto e Rafael Lei-
toa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as); 

Professora Socorro Waquim, Edivaldo Holanda, Welington do Curso, 
Doutor Yglésio e Fabio Braga. Não havendo mais oradores inscritos 
neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do 
Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro turno, tramitação 
ordinária: Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2020, de autoria 
do Deputado Glalbert Cutrim, que concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Paulo Braid Ribeiro; Projeto 
de Resolução Legislativa nº 08/2020, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio, que concede o título de Cidadão maranhense ao empresário 
Yury Bruno Alencar Araújo, natural da cidade do Juazeiro do Norte, 
Estado do Ceará. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, ambos os Projetos de Resolução foram aprovados e 
encaminhado ao segundo turno de votação. Em seguida, foi submetido 
à deliberação do Plenário que aprovou o Requerimento nº 79/2022, de 
autoria do Deputado Neto Evangelista, solicitando que sejam discuti-
dos e votados, em regime de urgência, os Projetos de Lei de nºs: 449 
e 523/2021. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requeri-
mentos nºs: 78/2022, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solici-
tando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas 
nos dias 22, 23 e 24 de março do corrente ano, por motivo de viagem à 
Cidade de São Paulo a serviço deste Poder; Requerimento nº  80/2022, 
de autoria do Deputado Wendell Lages, solicitando que  seja justificada 
sua ausência das sessões plenárias realizadas nos dias 22, 23, 24 de 
março, do corrente ano, conforme atestado médico anexo. No primeiro 
horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito, assim como 
não houve indicação de Deputados no tempo destinado aos Partidos ou 
Blocos, nem no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente 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, 06 de abril 
de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício, 

Deputado Wendel Lages
Primeiro Secretário, em exercício, 

Deputada Professora Socorro Waquim
Segunda Secretária, em exercício,

Sessão Solene para Compromisso e Posse do Governador Carlos 
Brandão, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
no Plenário Manuel Beckman, em São  Luís, no dia dois de abril de dois 
mil e vinte e dois. 

Presidente Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente, em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para a cerimônia de compromisso e posse do Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior, nos termos do que determina o inciso VI do 
Artigo 31, combinado com os Artigos 58 e 59 da Constituição do Es-
tado do Maranhão e convidou para compor a Mesa: o Excelentíssimo 
Senhor Carlos Brandão - Vice-Governador do Estado do Maranhão; o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Lourival Serejo - Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; o Excelentíssimo Se-
nhor Márcio Jerry, Deputado Federal, representado a Bancada Federal 
do Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Eduardo Nicolau – Procurador 
Geral de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Washington de 
Oliveira – Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; 
o Excelentíssimo Senhor Kaio Saraiva - Presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo 
Velten – Corregedor do Tribunal de Justiça e Presidente eleito.  Ato con-
tínuo, o Presidente convidou a todos que se postassem em posição de 
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respeito para a execução do Hino Maranhense. Em seguida, registrou a 
presença dos Deputados Federais Rubens Pereira Júnior, André Fufuca, 
Bira do Pindaré, Zé Carlos; do Prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus 
e dos Deputados Estaduais: Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carli-
nhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ra-
fael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wendell Lages, Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Em seguida, o Presidente solicitou à Primeira Secretária 
da Assembleia Legislativa, Deputada Andreia Martins Rezende, que fi-
zesse a leitura da carta de renúncia do Senhor Governador do Estado 
do Maranhão, Flávio Dino, após o que, determinou sua publicação no 
Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Neste momento, convidou a 
todos que se postassem em posição de respeito para o compromisso e 
posse do Senhor Carlos Orleans Brandão Júnior no cargo de Governa-
dor do Estado do Maranhão: “Prometo manter, defender e cumprir a 
Constituição do Brasil e a do Maranhão, observar as leis, promover o 
bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as fun-
ções de Governador do Estado”. Em seguida, a Primeira Secretária da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, Deputada Andreia Martins Re-
zende, fez a leitura do Termo de Compromisso e Posse do Governador 
Carlos Brandão. Após a assinatura do termo de posse pela Mesa Direto-
ra, a palavra foi concedida ao Excelentíssimo Governador do Estado do 
Maranhão. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada 
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 
02 de abril de dois mil e vinte e dois.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 298/2022, de 08 de abril de 2022, tornando sem efeito a no-
meação de GERSON MANOEL RAMOS, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, constante na  Resolução 
Administrativa nº 237/2022, publicada no Diário da ALEMA  nº 061 de 
04 de abril do ano em curso.

Nº 299/2022, de 08 de abril de 2022, nomeando CLEONES 
RAMOS GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 300/2022, de 08 de abril de 2022, exonerando DOMINGOS 
IZAIAS PEREIRA GONÇALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 301/2022, de 08 de abril de 2022, nomeando GERSON 
MANOEL RAMOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 302/2022, de 08 de abril de 2022, exonerando PABLO 
FRANCISCO FERREIRA LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 303/2022, de 08 de abril de 2022, nomeando EMILLY 
NAYANE COSTA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 

DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 304/2022, de 08 de abril de 2022, nomeando KARLA 
VALERIA LIMA GOMES DE CASTRO, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2022 
referente à ARP nº 011/2021, Pregão Eletrônico nº 019/2021-CPL/
ALEMA e Processos Administrativos nº 2451/2019-ALEMA e 
3595/2021-ALEMA. OBJETO:  Equipamentos de informática. 
CONTRATADA: THREE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 
02.122.945/0001-01. NOTA DE EMPENHO: foi emitida a Nota de 
Empenho n.º 2022NE000701, em 31.03.2022 no valor de R$ 272.225,00 
(duzentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais). BASE 
LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processos Administrati-
vos nº 2451/2019-ALEMA e 3595/2021-ALEMA. PRAZO DE FOR-
NECIMENTO: até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022. 
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão – Carlos Eduardo Fernandes Maciel– Gestor do Contrato; Val-
ney de Freitas Pereira - Diretor Geral; THREE EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ nº 02.122.945/0001-01 - CONTRATADA.  São Luís – 
MA, 06 de abril de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 0297/2022-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com 
fulcro no Pregão Eletrônico n° 012/2022- CPL/ALEMA, com objeto de 
Contratação de empresa especializada para aquisição de leite em pó in-
tegral, café torrado e moído, açúcar refinado e adoçante sucralose para 
atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão”.” torna público para conhecimento dos interessados que adiará 
a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 09:30 
horas do dia 14 de abril, em virtude de conveniência administrativa. A 
nova data da realização será no dia 25 de abril às 09:00h, pelo sitio gov.
br/compras/pt-br/. São Luís, 05 de abril de 2022. Gabriel Manzano Dias 
Marques. Pregoeiro



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


