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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 / 04 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........17 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO ...........24 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 
4. ESCALA RESERVA.

1. PSDB....................................................................5 MINUTOS
2. PROGRESSISTA..................................................5 MINUTOS
3. SOLIDARIEDADE..............................................5 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 13.04.2022 (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º  TURNOS – EM REGIME DE URGÊNCIA 
(REQ. Nº 89/2022)

1. PROJETO DE LEI Nº 107/2022, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO,(MENSAGEM Nº 15/2022),  DISPÕE SO-
BRE A REPARTIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO 
POR CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO 
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MER-
CADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNI-
CAÇÃO (ICMS), PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS, NA FORMA 
DO INCISO II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 158 DA CON-
STITUIÇÃO FEDERAL. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS; COM PARECER 
VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO ESPECIAL – RELA-
TOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

II – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 346/2021, DE AUTORIA DA DEP-
UTADA DRA. HELENA DUAILIBE,  “ESTABELECE DIRETRIZ-
ES PARA A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA ÓRFÃOS DO FEM-
INICÍDIO: ATENÇÃO E PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. COM SUB-
STITUTIVO - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO CIRO NETO; COMISSÃO DE DEFESA DOS DIRE-
ITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR. 

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
024/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA MARIA FIRMINA DOS REIS A KARLA 
BIANCA MARQUES RODRIGUES PEREIRA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
028/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA MARIA ARAGÃO A KAROLLYN FUR-
TADO BARROS COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO RICARDO RIOS. 

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
033/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A GUIL-

HERME AVELLAR DE CARVALHO NUNES - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 88/2022, DE AUTORIA DA DEP-
UTADA DANIELLA,  SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDA 
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PRESIDEN-
TE DA OAB, CONSELHO DE SÃO LUÍS/MA. DR. KAIO VYCTOR 
SARAIVA, INFORMAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DE PARTICI-
PAÇÃO DAS MULHERES INSCRITAS NOS QUADROS DA 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 PARI-
DADE DE GÊNERO NA LISTA A FIM DE CONCORRER A VAGA 
DE DESEMBARGADOR (A) PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 12/04/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 165/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE 
A OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS DE TELEVISÃO POR 
ASSINATURA, TELEFONIA E INTERNET, ESTABELECIMEN-
TOS COMERCIAIS DE VENDAS NO VAREJO E ATACADO, QUE 
POSSUAM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - 
SAC, DE COLOCAREM À DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, ATENDIMENTO 
TELEFÔNICO GRATUITO, ATRAVÉS DO PREFIXO 0800.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 166/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A “SE-
MANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO AOS MAUS-TRA-
TOS ANIMAIS”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 167/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE OBRIGA OS 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NO ESTADO 
DO MARANHÃO, A COMUNICAR, AOS ÓRGÃOS DE SEGU-
RANÇA, EVENTUAL OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE VIOLÊN-
CIA, MAUS TRATOS OU ATOS DE CRUELDADE CONTRA OS 
ANIMAIS.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI 168/2022 (MENSAGEM GOVERNA-

MENTAL N° 24/2022) DE AUTORIA DO PODER EXECUTI-
VO, QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVI-
MENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MARANHÃO - 
FAPEMA, E ALTERA A LEI N° 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994.

PROJETO DE LEI 169/2022 (MENSAGEM GOVERNA-
MENTAL N° 25/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR COM A 
UNIÃO CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE 
DÍVIDAS, COM ESTEIO NO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
N° 178, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, E NO ART. 9°-A DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL N° 159, DE 19 DE MAIO DE 2017.

ORDINÁRIA - 2ª 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.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 162/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO DOS MORADORES DO 
“PARQUE 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 
SAÚDE (PICS) NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
(SUS), NO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 13/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO 
AURÉLIO, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE 
A GILSON RAMALHO DE LIMA.

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

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

ORDINÁRIA - 3ª 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 - 4ª E ÚLTIMA 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 LA-
HESIO RODRIGUES DO BONFIM. 

Diretoria Geral de Mesa, 12 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 doze de abril de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo 

Rios. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Leon-
ardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcan-

te, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio 
Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza 
Hortegal, Edson Araújo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e Rildo 
Amaral. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a 
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RICARDO RIOS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM - 52022
Código de validação: 3F1BABC3F4

São Luís, 12 de abril 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maran-

hão LOCAL

Senhor Presidente,

Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senhoras 
deputadas, o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre o plano de 
cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário 
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

De entrada, faz-se imperioso destacar que o presente Projeto 
de Lei representa o ápice de um intenso e profícuo debate, ini-
ciado no já distante ano de 2015, do qual participaram todos os 
integrantes desta Corte de Justiça.

Nesse cenário, releva destacar também a criação de uma 
comissão formada por desembargadores, integrantes da direção do 
Tribunal e servidores, que se dedicaram ao estudo do tema em con-
stante diálogo, materializando as propostas que terminaram por ser 
aprovadas à unanimidade pelo Tribunal Pleno.

Especificamente quanto à lei ora proposta, colhe-se de seu 
primeiro artigo que ela se destina ao atendimento de duas im-
portantes finalidades: a) estabelecer um sistema coerente e dura-
douro do percurso funcional do servidor, vinculado  aos  objetivos  
institucionais, obedecidos  os  critérios  de  igualdade  de 
oportunidades, do mérito e da qualificação profissional; e, b) elevar 
o nível de satisfação e de comprometimento dos servidores com os 
serviços prestados pelo Poder Judiciário à sociedade maranhense.

Após a fixação desse norte, o Projeto de Lei desce a mmucIas, 
abordando a estrutura organizacional do quadro de pessoal (Título 
li, Capítulo 1), a forma de ingresso nos cargos de provimento efeti-
vo (Título li, Capítulo li), a progressão funcional e a promoção dos 
servidores (Título li, Capítulo Ili).

Também houve atenção específica ao tratamento dos direitos e 
vantagens dos servidores do Poder Judiciário (Título Ili, Capítulos 
I e li).

Digna de nota, outrossim, é a criação da Comissão de Im-
plantação e Avaliação do Plano de Cargos dos Servidores do Poder 
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Judiciário, com a seguinte composição: um desembargador, indica-
do pelo presidente; o(a) diretor(a) de Recursos Humanos; o(a) dire-
tor(a) Financeiro(a) e dois representantes dos servidores, indicados 
por seu Sindicato (art. 29).

Em arremate, cumpre salientar que as vantagens contempla-
das no Projeto de Lei ora apresentado que importem aumento de 
despesa serão efetivadas no prazo de seis anos (art. 31) e que as 
despesas decorrentes da Lei, caso promulgada, correrão por conta 
do orçamento do Poder Judiciário (art. 32).

Com estes argumentos, que considero suficientes para justifi-
car a presente proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na 
expectativa de que receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI N.º 176/2022

Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores 
do Poder Judiciário do Maranhão e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço sa-
ber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS 

DOS SERVIDORES E SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO 
MARANHÃO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV dos 
servidores e servidoras do Poder Judiciário do Maranhão reger-se-á 
por esta Lei, obedecendo às seguintes finalidades básicas:

I – estabelecer um sistema coerente e duradouro do percurso 
funcional do servidor, vinculado aos objetivos institucionais, obedeci-
dos os critérios de igualdade de oportunidades, do mérito e da qualifi-
cação profissional; e

II – elevar o nível de satisfação e de comprometimento dos ser-
vidores com os serviços prestados pelo Poder Judiciário à sociedade 
maranhense.

Art. 2° O Regime Jurídico dos Servidores e Servidoras do Poder 
Judiciário do Maranhão de que trata este Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos é o instituído pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Maranhão, (atualmente a Lei n° 6.107, de 27 de julho de 
1994, e suas alterações), observadas as disposições específicas desta 
Lei.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS BÁSICOS

Art. 3º São considerados fundamentais, para os efeitos desta 
Lei, os seguintes conceitos básicos:

I – Quadro Único de Pessoal: conjunto de cargos de provi-
mento efetivo, dos cargos dos estáveis e dos cargos de provimento em 
comissão;

II – Grupo Ocupacional: conjunto de categorias funcionais re-
unidas segundo a correlação e afinidade existentes entre elas quanto ao 
grau de conhecimento;

III – Categoria Funcional: conjunto de carreiras agrupadas pela 
natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu 
desempenho;

IV – Carreira: conjunto de classes da mesma natureza funcional 
e hierarquizada segundo o grau de responsabilidade e complexidade a 
elas inerentes, para desenvolvimento do servidor nas classes dos cargos 
que a integram;

V – Cargo Público: conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor;

VI – Classe: conjunto de padrões dos cargos públicos hier-
arquizados, que representam as perspectivas de desenvolvimento fun-
cional;

VII– Padrão: nível integrante da faixa de vencimento fixado 
para a classe e atribuído ao ocupante do cargo em decorrência da sua 
evolução de vencimento.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL

Art. 4º Integram o Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário 
do Maranhão os cargos de provimento efetivo, os cargos dos estáveis e 
os de provimento em comissão.

Parágrafo único. O servidor efetivo só poderá ser lotado em gabi-
nete de desembargador para exercer cargo em comissão.

Art. 5º Os cargos de provimento efetivo são estruturados em 
Classes e Padrões, nas diversas áreas de atividades, e integram os se-
guintes Grupos Ocupacionais:

I – Atividades de Nível Superior; II – Atividades de Nível Médio;
III - Serviços Auxiliares Administrativos; IV - Atividades de Apo-

io Operacional; V – Atividades Judiciárias Especiais.

Art. 6º Os Grupos Ocupacionais referidos no artigo anterior fi-
cam organizados em Categorias Funcionais, Carreiras, Cargos, Classes, 
Padrão e Qualificação exigida para o ingresso, na forma do Anexo I, 
desta Lei.

§ 1º A linha de correlação e a área de atuação dar-se-á conforme 
disposto nos Anexos II e III;

§ 2º As tabelas de vencimentos e quantificação dos cargos 
ficam definidas nos Anexos IV e V.

§ 3º A quantificação dos cargos por especialidades será defin-
ida por resolução do Tribunal de Justiça, de acordo com as necessi-
dades do Poder Judiciário.

Art. 7º Os cargos de provimento em comissão para o exercício de 
atribuições de direção, chefia e assessoramento do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão são classificados da seguinte forma:

I - Cargos de Natureza Especial, simbologia CNES;
II - Cargos de Direção e Assessoramento, simbologia CDGA;
III - Cargos de Direção e Assessoramento Superior, simbologia 

CDAS;
IV- Cargos de Direção e Assessoramento Intermediário, simbo-

logia CDAI.
§ 1º Ressalvados os casos previstos em legislação específica, 

são requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso nos cargos em 
comissão do Poder Judiciário do Estado do Maranhão:

I - o nível superior completo ou equivalente para os cargos de 
simbologia CNES, CDGA e CDAS;

II - o nível médio completo ou equivalente para os cargos de 
simbologia CDAI.

§ 2º Os vencimentos, quantitativos e as simbologias dos cargos 
em comissão a que se refere o art. 6º constam do Anexo VI.

Art. 8º Pelo menos 20% (vinte por cento) dos cargos em comissão 
da área de apoio direto à atividade judicante e 50% (cinquenta por cen-
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to) da área de apoio indireto à atividade judicante deverão ser desti-
nados servidores efetivos integrantes do Quadro Único de Pessoal do 
Poder Judiciário do Maranhão.

Art. 9º As funções gratificadas, escalonadas de FG01 a FG04, 
nos quantitativos e valores definidos no Anexo VII, são de exercício 
exclusivo dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do 
Poder Judiciário do Maranhão.

Parágrafo único. Ao servidor efetivo ou estável, no exercício 
de função gratificada, será atribuída a representação no valor de 20% 
(vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.

CAPÍTULO II 
DO INGRESSO

Art. 10. O ingresso nos cargos de provimento efetivo do Quadro 
Único de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão dar-se-á no primeiro 
padrão da classe A do respectivo cargo, mediante aprovação em concur-
so público de provas ou de provas e títulos.

Art. 11. Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos 
de provimento efetivo do Poder Judiciário do Maranhão constam do 
Anexo I, desta Lei.

CAPÍTULO III
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E DA PROMOÇÃO

Art.12. O desenvolvimento do servidor no respectivo cargo efeti-
vo ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.

§ 1º Progressão funcional é a movimentação do servidor de um 
padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o inter-
stício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo 
com o resultado de avaliação formal de desempenho.

§ 2º Promoção é a movimentação do servidor do último padrão 
de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o in-
terstício de dois anos em relação à progressão funcional imediatamente 
anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação for-
mal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento 
oferecido pelo Poder Judiciário, na forma prevista em regulamento, 
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º Para promoção para a Classe D serão exigidos para os servi-
dores de atividades de nível superior, a conclusão de mestrado ou dou-
torado, ou ainda, especialização com carga horária superior a duzentas 
horas, ou também, cursos oferecidos pela Esmam ou pelo Tribunal, que 
somados cheguem a essa carga horária; para as atividades de nível mé-
dio, a conclusão de graduação; e para os servidores de serviços auxilia-
res e demais atividades operacionais, conclusão do ensino médio.

§ 4º Os padrões são de 1 a 20 divididos igualitariamente entre as 
classes A, B, C e D.

§ 5º A variação do vencimento base entre os padrões da mesma 
classe será de 3% (três por cento) e entre uma classe e outra será de 4% 
(quatro por cento).

§ 6º O servidor efetivo do Poder Judiciário do Maranhão duran-
te o estágio probatório será objeto de avaliação específica e, quando 
aprovado, obterá a progressão funcional para o segundo padrão da 
classe inicial do cargo que ocupa, sendo vedada a progressão funcional 
do servidor em estágio probatório.

§ 7º Não será considerado como efetivo exercício para fins de 
progressão ou promoção na carreira do servidor:

I - licença para tratamento de interesses particulares; II - faltas 
injustificadas;

III - suspensão disciplinar;
IV - prisão decorrente de decisão judicial;
V - licença para tratamento de saúde que, isolada ou cumulati-

vamente, compreenda período superior a um ano;
VI - a licença para tratamento de saúde em pessoa da família; VII 

- a licença para acompanhar cônjuge;
VIII - afastamento para a atividade político-partidária; e IX - af-

astamento para o exercício de mandato eletivo.

TITULO III
DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS

CAPÍTULO I
DA REMUNERAÇÃO

Art. 13. A remuneração dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal 
do Poder Judiciário do Maranhão é composta pelo vencimento básico, 
acrescida das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias esta-
belecidas em lei.

Art. 14. A tabela de vencimentos básicos dos cargos efetivos do 
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão é a constante do 
Anexo IV desta Lei.

§ 1º Ao servidor efetivo ou estável no exercício de cargo em 
comissão, além dos vencimentos de seu cargo de origem, será atribuí-
da gratificação de representação equivalente à diferença de vencimento 
do cargo em comissão e do vencimento do cargo efetivo, acrescida de 
quarenta por cento do vencimento do cargo efetivo.

§ 2º Quando o vencimento do cargo em comissão for inferior ao 
vencimento do cargo efetivo, a gratificação de representação será de 
quarenta por cento do vencimento do servidor.

§ 3º Os servidores que substituírem os titulares dos cargos em 
comissão ou de funções gratificadas terão direito à percepção de venci-
mentos nos termos de resolução do Tribunal de Justiça.

CAPÍTULO II DAS VANTAGENS

Art. 15. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% 
(cinco por cento) a cada cinco anos de efetivo serviço público estadual, 
observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente 
exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês 
em que completar o quinquênio.

Art. 16. O Adicional de Qualificação - AQ, de caráter permanen-
te, destinado aos servidores  dos  diversos  Grupos  Ocupacionais,  
em  razão  dos  conhecimentos adicionais adquiridos em ações de 
treinamentos, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-grad-
uação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos 
do Poder Judiciário a serem estabelecidas em resolução do Tribunal de 
Justiça.

§ 1º O adicional de que trata este artigo não será concedido quan-
do o curso constituir requisito para ingresso no cargo.

§ 2º Para efeito no disposto neste artigo, serão considerados so-
mente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério 
da Educação, na forma da legislação em vigor, e da Escola Superior da 
Magistratura do Maranhão - ESMAM.

§ 3º Serão admitidos cursos de pós-graduação latu sensu somente 
com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

§ 4º O adicional será considerado no cálculo de proventos e das 
pensões somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da 
inativação.

§ 5º O Adicional de Qualificação (AQ) incidirá sobre o venci-
mento-base do servidor, da seguinte forma:

I – 13% (treze por cento), em se tratando de título de Doutor; II - 
11% (onze por cento), em se tratando de título de Mestre;

III – 8% (oito por cento), em se tratando de certificado de Espe-
cialização;

IV - 5% (cinco por cento), em se tratando de graduação para os 
cargos cujo ingresso não exige formação de nível superior;

V - 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de 
ações de treinamento que totalize, pelo menos, 120 (cento e vinte) 
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horas, observado o limite de 3% (três por cento).

§ 6º O Adicional de Qualificação será devido a partir do dia da 
apresentação do título, diploma ou certificado.

§ 7º A gratificação de que trata este artigo constitui salário de 
contribuição para efeito de seguridade social dos servidores do Estado.

§ 8º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente 
mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a IV do § 5º.

Art. 17. O Poder Judiciário disporá, por resolução do Tribunal de 
Justiça, sobre a concessão mensal da Gratificação de Atividade Judi-
ciária - GAJ e anual da Gratificação por Produtividade Judiciária - GPJ, 
que terão a seguinte composição:

- 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, a 
título de Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ;

I - em valor fixado por resolução do Tribunal de Justiça sobre 
percentual do vencimento base do cargo efetivo, a título de Gratifi-
cação de Produtividade Judiciária

– GPJ, pelo alcance de metas de produtividade fixadas pelo Tri-
bunal de Justiça;

II - em valor fixado por resolução do Tribunal de Justiça sobre 
percentual do vencimento base do cargo de técnico judiciário, para os 
cargos comissionados de simbologia CDAI; e do vencimento base do 
cargo de analista judiciário, para os cargos comissionados de simbolo-
gias CDAS, CDGA e CNES; em ambos os casos a título de Gratificação 
de Produtividade Judiciária - GPJ, pelo alcance de metas de produtivi-
dade fixadas pelo Tribunal de Justiça.

§ 1º A opção pela Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ im-
plicará obrigatoriedade ao regime de trabalho presencial de sete horas 
diárias e à execução de atividades diferenciadas de suas funções.

§ 2º A Gratificação de Produtividade Judiciária - GPJ será paga 
no ano subsequente à vigência das metas de produtividade, conforme 
resolução do Tribunal de Justiça após manifestação da Diretoria Finan-
ceira sobre a disponibilidade de recursos e impacto orçamentário.

§ 3º É vedada a concessão da Gratificação de Produtividade Judi-
ciária - GPJ sem a prévia fixação de metas e a individualização do limite 
de servidores que a ela terão direito.

Art. 18. O Poder Judiciário disporá, por resolução do Tribunal 
de Justiça, sobre a concessão mensal de auxílio-alimentação, por dia 
trabalhado, aos servidores públicos ativos pertencentes ao seu quadro 
de pessoal, aos requisitados de outros órgãos da Administração Pública 
federal, estadual e municipal, inclusive policiais e bombeiros militares, 
e também aos estagiários.

§ 1º A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e 
terá caráter indenizatório.

§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma da Con-
stituição Federal, fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, 
mediante opção.

§ 3º O auxílio-alimentação não será:
I – incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou 

pensão;
II – configurado como rendimento tributável e nem sofrerá in-

cidência de contribuição para o plano de seguridade social do servidor 
público;

III – caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in 
natura.

§ 4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão 
ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito 
de opção pelo órgão ou entidade de origem.

§ 5º O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie 
semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem pessoal 
originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação.

§ 6º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por 
dia não trabalhado, a proporcionalidade de vinte e dois dias.

§ 7º Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalha-
do a participação do servidor em programa de treinamento regular-
mente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros 
eventos similares, sem deslocamento da sede, desde que devidamente 
autorizado.

§ 8º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-ali-
mentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas 
em finais de semana e feriados, observada a proporcionalidade prevista 
no § 6º.

§ 9º O auxílio de que trata o caput deste artigo não será devido 
quando o servidor requisitado perceber benefício da mesma natureza 
custeado pelo órgão de origem.

Art. 19. A assistência à saúde de servidor ativo ou inativo, e de 
sua respectiva família, que compreende assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o 
implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e 
será prestada diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vincu-
lado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda em forma 
de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo 
servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com pla-
nos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida 
em resolução do Tribunal de Justiça.

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam os 
órgãos e entidades do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, alterna-
tivamente, autorizados a:

I – celebrar convênios exclusivamente para a prestação de 
serviços de assistência à saúde para os seus servidores, ativos e inati-
vos, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares 
definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas 
por meio de instrumentos jurídicos efetivamente na forma da regulam-
entação específica do órgão regulador sobre patrocínio de autogestões;

II – contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de as-
sistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão 
regulador;

III – conceder assistência à saúde em forma de auxílio a servidor 
ou pensionista em valor a ser fixado em resolução do Plenário.

§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma da Con-
stituição Federal, fará jus à percepção de assistência à saúde, mediante 
opção.

§ 3º A assistência à saúde em forma de auxílio, de caráter indeni-
zatório, não será: I – incorporada ao vencimento ou remuneração;

II – configurada como rendimento tributável e nem sofrerá in-
cidência de contribuição para o plano de seguridade social do servidor 
público;

III – caracterizada como salário-utilidade ou prestação salarial in 
natura;

IV – acumulável com outros de espécie semelhante, nem com 
outro programa de assistência à saúde, custeado integral ou parcial-
mente pelos cofres públicos, comprovado mediante declaração do tit-
ular.

§ 4º O recebimento indevido da assistência à saúde, em forma de 
auxílio havido por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário 
do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A assistência à saúde, em forma de auxílio, será custeada 
com recursos do tesouro vinculados ao Poder Judiciário do Estado do 
Maranhão.

Art. 20. A assistência pré-escolar será devida aos servidores que 
tenham filhos ou dependentes sob sua guarda ou tutela, na faixa etária 
compreendida do nascimento aos 6 (seis) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. A disciplina e a implantação da assistência 
pré-escolar será feita por resolução do Tribunal de Justiça.

Art. 21. O servidor custeará o vale-transporte com 0,7% (zero 
virgula sete por cento) de seu vencimento-base, cabendo ao Poder Ju-
diciário cobrir o excedente entre esse percentual e sua despesa mensal 
com transporte.

Art. 22. É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) do 
período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da 
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, de acordo 
com resolução do Plenário.

Parágrafo único. Para fins de aplicação do caput deste artigo, 
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serão considerados apenas os períodos de férias adquiridos a partir da 
vigência desta Lei, ficando ainda a conversão condicionada à disponib-
ilidade orçamentária e financeira.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Compete ao Tribunal de Justiça prover os cargos do 
quadro único de pessoal do Poder Judiciário, mediante concurso públi-
co de provas ou de provas e títulos, nomeando-os na ordem de classifi-
cação, ressalvados os cargos em comissão.

Art. 24. Os servidores do Poder Judiciário adquirem a estab-
ilidade depois de três anos de efetivo exercício e mediante avaliação 
procedida por comissão designada pelo presidente do Tribunal.

Art. 25. Os servidores aposentados farão jus à revisão de pro-
ventos para fins de posicionamento na nova estrutura deste Plano, ob-
servados os critérios e condições estabelecidos para os servidores em 
atividade, de acordo com o disposto na Constituição Federal.

Art. 26. A remuneração dos servidores do Poder Judiciário, fixada 
nesta Lei, sofrerá revisão geral no dia primeiro de janeiro de cada ano, 
mediante lei específica de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, 
observando as limitações legais e orçamentárias.

Art. 27. Os percentuais de insalubridade, estabelecidos na Lei 
n° 9.107/2009, ficam alterados para 10% (dez por cento), 7,5% (sete e 
meio por cento) e 5% (cinco por cento), para os graus máximo, médio 
e mínimo respectivamente.

Art. 28. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão (atual 
Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 e suas alterações).

Art. 29. Fica criada no Tribunal de Justiça a Comissão de Implan-
tação e Avaliação do Plano de Cargos dos Servidores do Poder Judi-
ciário composta por cinco membros: um desembargador, indicado pelo 
presidente, que a presidirá; o diretor de Recursos Humanos; o diretor 
Financeiro; e dois representantes dos servidores indicados pelo Sindi-
cato dos Servidores.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 30. Aos servidores dos cargos de provimento efetivo de 
Auxiliares Judiciários e Auxiliares Operacionais de Serviços Diver-
sos será paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada 
(VPNI), valor que, somado ao vencimento base dos mesmos correspon-
da a noventa por cento do vencimento base do técnico judiciário.

§ 1º Os servidores estáveis que tenham cargos equivalentes aos 
servidores referidos no caput deste artigo também se aplica o ali dis-
posto.

§ 2º Os cargos referidos no caput que estiverem vagos e que vi-
erem a vagar, serão transformados, em cargos em comissão CDAI-3, 
para assessoramento de magistrados de 1º grau, nos termos da decisão 
CUMPRDEC 0002210- 92.2016.2.00.0000 – TJMA.

Art. 31. As vantagens contempladas nesta Lei que importem em 
aumento de despesa serão efetivadas no prazo de seis anos.

Art. 32. As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão por conta do 
orçamento do Poder Judiciário.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 
e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Sen-
hor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS,

ANEXO I ESTRUTURA DOS CARGOS
GRUPO
OCUPA-
CIONAL

CATE-
GORIA
FUN-
CIONAL

CAR-
REIRA

CARGO CLASSE PA-
DRÃO

QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA PARA O

INGRESSO

ATIVI-
DADES 
DE 
NÍVEL 
SUPERI-
OR

Ativi-
dades 

Especial-
izadas de
Natureza 
Proces-
sual e 

Adminis-
trativa

S e r v i ç o 
T é c n i c o 
Judiciário

Analista 
Judiciário

D

20 Graduação em 
Direito, Adminis-

tração, Arquivologia, 
Ciências da Com-

putação, Arquitetura, 
Comunicação Social, 
Ciências Contábeis, 
Economia, Engenha-
ria Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia 
Mecânica, História, 
Medicina (Especiali-
dade em Cardiologia, 

Clínica Médica, 
Pediatria e Psiqui-

atria), Odontologia, 
Psicologia, Assistên-
cia Social, Bibliote-
conomia, Ciências 

Biológicas ou 
Farmácia (Pós- grad-
uação em Biologia 
Molecular), Enfer-
magem, Estatística 

(ou Matemática com 
pós-graduação em 
Estatística), Licen-
ciatura em Letras 

- Língua Portuguesa 
ou Pedagogia.

19
18
17

16

C

15
14
13
12
11

B

10
9
8
7
6

A

5
4
3
2

1

Ativi-
dades 
Especial-
izadas

S e r v i ç o 
T é c n i c o 
Judiciário

Oficial de 
Justiça

D

20

Graduação em Direito

19
18
17
16

C

15
14
13
12
11

B

10
9
8
7
6

A

5
4
3
2
1

AT I V I -
D A D E S 
J U D I -
CIÁRIAS 
E S P E -
CIAIS

Ativi-
dades 

Especial-
izadas 

Especiais

Apoio 
Técnico 

Judiciário 
Especial

Comissário 
de Justiça 
da Infância 
e Juven-
tude

D

20

Nível Médio Comple-
to ou equivalente.

19
18
17
16

C

15
14
13
12
11

B

10
9
8
7
6

A

5
4
3
2
1
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Ativi-
dades 
Adminis-
trativas

D 20
19
18
17

ATIVI-
DADES 
DE NÍVEL 
MÉDIO

de Natureza 
Processual 
e Adminis-
trativo

Serviço 
de Apoio 
Técnico 

Processual 
e Adminis-

trativo

Técnico 
Judiciário

16

Nível Médio 
Completo ou 
equivalente.

C

15
14
13
12
11

B

10
9
8
7
6

A

5
4
3
2
1

SERVIÇOS 
AUXIL-
IARES 

ADMINIS-
TRATIVOS

Atividades 
Auxiliares Apoio 

Judiciário
Auxiliar 
Judiciário

D

20

Nível Funda-
mental Com-
pleto.

19
18
17
16

C

15
14
13
12
11

B

10
9
8
7
6

A

5
4
3
2
1

ATIVI-
DADES 

DE APOIO 
OPERA-
CIONAL

Atividades 
Operacio-
nais

Apoio Op-
eracional

Auxil-
iar de 

Serviços 
Operacio-

nais

D

20

Nível Funda-
mental Com-
pleto.

19
18
17
16

C

15
14
13
12
11

B

10
9
8
7
6

A

5
4
3
2
1

ANEXO II
LINHA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Grupo
Ocupacional

Cargo Grupo
Ocupacional

Cargo

ATIVIDADES DE 
NÍVEL SUPERIOR

Analista Judiciário
ATIVIDADES 
DE NÍVEL SUPE-
RIOR

Analista Judiciário

ATIVIDADES JUDI-
CIÁRIAS

Oficial de Justiça Oficial de Justiça

ATIVIDADES JUDI-
CIÁRIAS ESPECIAIS

Comissário de 
Justiça da Infância 

e Juventude

AT I V I D A D E S 
J U D I C I Á R I A S 
ESPECIAIS

Comissário de Justiça 
da Infância e Juven-
tude

ATIVIDADES DE 
NÍVEL MÉDIO

Técnico Judiciário ATIVIDADES DE 
NÍVEL MÉDIO

Técnico Judiciário

CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL EM PROCESSO DE TRANS-
FORMAÇÃO
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Grupo
Ocupacional

Cargo Grupo
Ocupacional

Cargo

SERVIÇOS AUXIL-
IARES ADMINIS-

TRATIVOS
Auxiliar Judiciário

SERVIÇOS 
AUXILIARES 

ADMINISTRA-
TIVOS

Auxiliar Judiciário

ATIVIDADES DE 
APOIO
OPERACIONAL

Auxiliar de 
Serviço Opera-
cional

ATIVIDADES DE 
APOIO
OPERACIONAL

Auxiliar de Serviço 
Operacional

ANEXO III ÁREA DE ATUAÇÃO
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO ÁREA DE 
ATUAÇÃO

ESPECIALIDADE

ANALISTA 
JUDICIÁRIO

ADMINIS-
TRATIVA

Administração, Arquivologia, 
Arquitetura, Analise de Siste-
mas - Desenvolvimento, Analise 
de Sistemas - Suporte de Redes, 
Assistência Social, Bibliote-
conomia, Comunicação Social, 
História, Jornalismo, Publicidade 
ou Relações Públicas, Ciências 
Contábeis, Economia, Engenha-
ria Civil, Engenharia Elétrica, En-
genharia Mecânica, Estatística ou 
Matemática (com Pós- Graduação 
em Estatística), Licenciatura em 
Letras -
Língua Portuguesa e Pedagogia.

SAÚDE
Ciências Biológica, Bioquímica 
ou Farmácia (com Pós- Grad-
uação na área de Biologia Mo-
lecular), Enfermagem, Medicina 
- Cardiologia, Medicina - 
Clínica Médica,
Medicina – Pediatria e Psiqui-
atria, Odontologia e Psicologia.

JUDICIÁRIA Direito

OFICIAL DE 
JUSTIÇA

JUDICIÁRIA Direito
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

CARGO ÁREA DE 
ATUAÇÃO

ESPECIALIDADE

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO

ADMINISTRA-
TIVA E JUDI-
CIÁRIA

Contabilidade, Edificações, 
Enfermagem, Informática- 
Hardware, Informática 
- Software, 
Laboratório,
Telecomunicações, Apoio Técnico 
Administrativo.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO

COMISSÁRIO 
DE JUSTIÇA 
DA INFÂNCIA 
E JUVENTUDE

JUDICIÁRIA

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO ÁREA DE 
ATUAÇÃO

ESPECIALIDADE

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO

ADMINISTRA-
TIVA E JUDI-
CIÁRIA

Apoio Administrativo, Motorista 
e Telefonista

AUXILIAR 
DE SERVIÇOS 
OPERACIO-
NAIS

ADMINIS-
TRATIVA

Limpeza, Conservação, Jardina-
gem e Vigilância

ANEXO IV TABELA DE VENCIMENTOS
CARGO CLASSE PADRÃO VENCI-

MENTO
VPNI

ANALISTA 
JUDICIÁRIO

D

20 16.669,57 -

19 16.184,05 -

18 15.712,67 -

17 15.255,02 -

16 14.810,70 -

C

15 14.241,06 -

14 13.826,27 -

13 13.423,56 -

12 13.032,59 -

11 12.653,00 -

B

10 12.166,34 -

9 11.811,98 -

8 11.467,94 -

7 11.133,93 -

6 10.809,64 -

A

5 10.393,88 -

4 10.091,15 -

3 9.797,23 -

2 9.511,87 -

1 9.234,83 -

OFICIAL DE 
JUSTIÇA

D

20 13.942,41 -

19 13.536,32 -

18 13.142,06 -

17 12.759,28 -

16 12.387,65 -

C

15 11.911,20 -

14 11.564,28 -

13 11.227,45 -

12 10.900,44 -

11 10.582,95 -

B

10 10.175,91 -

9 9.879,53 -

8 9.591,77 -

7 9.312,40 -

6 9.041,17 -

A 5 8.693,43 -

4 8.440,22 -

3 8.194,39 -

2 7.955,72 -

1 7.724,00 -

COMISSÁRIO 
DE JUSTIÇA 
DA INFÂNCIA 
E JUVENTUDE

D

20 9.292,17 -

19 9.021,53 -

18 8.758,76 -

17 8.503,65 -

16 8.255,98 -

C

15 7.938,44 -

14 7.707,22 -

13 7.482,74 -

12 7.264,80 -

11 7.053,20 -

B

10 6.781,92 -

9 6.584,39 -

8 6.392,61 -

7 6.206,42 -

6 6.025,65 -

A

5 5.793,89 -

4 5.625,14 -

3 5.461,30 -

2 5.302,23 -

1 5.147,80 -
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TÉCNICO JU-
DICIÁRIO

D

20 7.955,12 -

19 7.723,41 -

18 7.498,46 -

17 7.280,06 -

16 7.068,02 -

C

15 6.796,17 -

14 6.598,22 -

13 6.406,04 -

12 6.219,46 -

11 6.038,31 -

B

10 5.806,07 -

9 5.636,96 -

8 5.472,78 -

7 5.313,37 -

6 5.158,62 -

A 5 4.960,21 -

4 4.815,74 -

3 4.675,47 -

2 4.539,29 -

1 4.407,08 -

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO

D

20 6.089,05 1.070,56

19 5.911,70 1.039,38

18 5.739,51 1.009,10

17 5.572,34 979,71

16 5.410,04 951,18

C

15 5.201,96 914,59

14 5.050,45 887,95

13 4.903,35 862,09

12 4.760,53 836,98

11 4.621,87 812,60

B

10 4.444,11 781,35

9 4.314,67 758,59

8 4.189,00 736,50

7 4.066,99 715,05

6 3.948,53 694,22

A

5 3.796,67 667,52

4 3.686,09 648,08

3 3.578,72 629,20

2 3.474,49 610,87

1 3.373,29 593,08

AUXILIAR DE 
SERVIÇO OP-
ERACIONAL

D

20 3.843,10 3.316,51

19 3.731,16 3.219,91

18 3.622,49 3.126,13

17 3.516,98 3.035,07

16 3.414,54 2.946,67

C

15 3.283,21 2.833,34

14 3.187,59 2.750,82

13 3.094,74 2.670,69

12 3.004,61 2.592,91

11 2.917,09 2.517,39

B 10 2.804,90 2.420,56

9 2.723,20 2.350,06

8 2.643,88 2.281,61

7 2.566,88 2.215,16

6 2.492,12 2.150,64

A 5 2.396,26 2.067,92

4 2.326,47 2.007,69

3 2.258,71 1.949,21

2 2.192,92 1.892,44

1 2.129,05 1.837,32

ANEXO V
QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EFETIVO E ESTÁVEIS

EFETIVOS QUANTIDADE

Analista Judiciário 708

Oficial de Justiça 674

Comissário de Justiça da Infância e Juventude 65

Técnico Judiciário 1.534

Auxiliar Judiciário 1.274

ESTÁVEIS (Anteriores à CF/88) QUANTIDADE

Analista Judiciário 19

Técnico Judiciário 66

Oficial de Justiça 25

Comissário de Justiça da Infância e Juventude 10

Auxiliar Judiciário 22

ANEXO VI CARGOS EM COMISSÃO

CARGO EM COMISSÃO QUANTI-
DADE

VENCIMENTO

CNES 1 25.576,04

CDGA 277 22.632,30
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CDAS-1 9 16.605,93

CDAS-2 163 13.921,77

CDAS-3 101 11.865,96

CDAS-4 104 10.925,70

CDAS-5 405 10.090,16

CDAI-1 419 7.446,95

CDAI-2 55 5.734,89

CDAI-3 101 3.731,42

ANEXO VII FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÃO 
GRATIFI-
CADA

QUANTIDADE VALOR

FG - 01 87 1.152,98

FG - 02 50 1.844,81

FG - 03 51 2.767,23

FG - 04 20 2.945,38

PROJETO DE LEI N° 170/2022

Institui o Dia Estadual do Notário 
e Registrador Público no âmbito do Esta-
do do Maranhão.

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Notário e Registrador, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de novembro, no Estado do 
Maranhão.

Parágrafo único. O Dia Estadual de que trata esta Lei passa a 
integrar o calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão.

Art. 2º O Dia Estadual do Notário e Registrador destina-se ao 
reconhecimento da importância que o registro civil, registro imobiliário, 
títulos e documentos, pessoas jurídicas, protestos e notas representam 
para o exercício da cidadania, no que tange à regularização fundiária, 
à formalização dos negócios jurídicos e à possibilidade de desjudicial-
ização de procedimentos.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de abril de 2022. – MARCIO HO-
NAISER – DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa instituir o Dia Estadual dos notários 

e registradores, no âmbito do Estado do Maranhão, fazendo um justo 
reconhecimento a esses profissionais que na condição de agentes da 
paz social, promovem cidadania e garantia dos direitos aos cidadãos e 
atuam na transformação social. 

A data definida se reveste de suma importância na promoção e 
valorização da classe e a conscientização da população sobre o caráter 
essencial da missão dos notários e registradores, pois os serviços presta-
dos por esses profissionais são de grande relevância no dia a dia da 
sociedade brasileira. Tais profissionais contam com um conjunto sólido 
de leis que garantem e detalham suas atribuições, bem como auxiliam 
a desafogar o Poder Judiciário, evitando que conflitos se tornem pro-
cessos judiciais.

Ademais, promovem a modernização dos serviços, levando para 

o mundo digital a segurança jurídica que tranquiliza cidadãos comuns, 
assim como empreendedores, advogados, agricultores, e todos os de-
mais ramos da sociedade, ajudando constantemente, com sua fé públi-
ca, a garantir a autenticidade, a segurança e eficácia nos negócios de 
cunho jurídico necessários para o desenvolvimento do nosso Estado e 
do nosso país.

Importante destacar ainda que uma das principais características 
das Serventias Extrajudiciais é a capilaridade, eis que estão presentes 
em todo o território brasileiro, levando segurança jurídica a todos que 
dela necessitam. A verdade é que a maioria da população, gente comum, 
trabalhadora e honesta sabe que os cartórios são de vital importância 
para o desenvolvimento e para a segurança dos seus atos civis. Procur-
am e encontram nos cartórios brasileiros a garantia dos seus direitos, a 
tranquilidade para a hora de realizar os seus negócios.

Só no ano de 2021, as Serventias Extrajudiciais foram re-
sponsáveis pela prática de mais de dois milhões e setecentos e sessenta 
mil atos em todos os municípios do Estado do Maranhão em todas as 
suas atribuições legais, desde autenticações e reconhecimentos de fir-
mas, até registros de contratos, escrituras públicas, registros de garan-
tias imobiliárias, dentre muitos outros atos, sendo grande parte desses 
atos de forma gratuita à população em geral, tais como registros de 
nascimentos e de óbitos.

Vê-se, portanto, que as serventias extrajudiciais estão presentes 
em diversos momentos da vida de um cidadão, como no registro do 
nascimento, no contrato de compra e venda de um automóvel, no reg-
istro de um imóvel, na autenticação de um documento, no protesto de 
dívidas, no registro de uma empresa etc.., suas atividades são inerentes 
ao cotidiano de todas as pessoas, o que torna ainda mais grandioso esse 
mister. 

No Maranhão existem cerca de 292 Delegatários de Serventias 
Extrajudiciais, dentre Notários e Registradores, espalhados na capital e 
no interior do estado, entre titulares e interinos, com altíssima produtiv-
idade, conforme relatório da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
do Maranhão, prestando um serviço de qualidade, indispensável, mod-
erno, organizado e de grande relevância social.

Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apo-
io dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos 
pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de abril de 2022. – MARCIO HO-
NAISER – DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 171 / 2022.

Dispõe sobre medidas de prevenção 
e combate aos maus-tratos contra animais 
nos condomínios localizados no Estado 
do Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Os condomínios localizados no Estado do Maran-
hão ficam obrigados a afixar, em local visível, placa orientativa sobre 
a necessidade de comunicar às autoridades policiais a ocorrência ou 
indícios de casos de maus-tratos a animais.

Artigo 2º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará 
a imposição de multa de até 1 (um) salário mínimo a ser graduada de 
acordo com a gravidade da infração, o porte

econômico do infrator, a conduta e o resultado produzido.
Artigo 3º - A partir da data de publicação desta lei, os condomí-

nios terão o prazo de 60 (sessenta) dias para se adequar à determinação 
do artigo 1º.

Artigo 4º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos con-
stantes desta lei e a aplicação da sanção ficarão a cargo dos órgãos com-
petentes da Administração Pública.

Artigo 5º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos 
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necessários para a fiel execução desta lei.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem como objetivo que os condomí-

nios tenham a obrigatoriedade de instalação de placa orientativa so-
bre a necessidade de comunicar às autoridades policiais a ocorrência 
ou indícios de casos de maus-tratos a animais. Por questões próprias 
do ordenamento jurídico nacional, a impunidade tornou-se uma regra 
revoltante em relação a todos os crimes ambientais, especialmente os 
maus tratos. Assim, é imperativo utilizarmos a competência legislativa 
estadual para coibir ao máximo práticas violentas contra animais.

 Os condomínios são ambientes que favorecem a percepção de 
casos de maus-tratos, haja vista o monitoramento por câmeras e, em 
alguns casos, a proximidade física entre as unidades condominiais, 
que permite identificar sons e demais sinais indicativos de possíveis 
agressões. Portanto, a propositura decorre da necessidade de conscien-
tizar e ampliar ao máximo a divulgação dos canais de denúncia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 07 DE ABRIL DE 2022. 
-  wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 172 / 2022.

Institui a semana estadual de pre-
venção ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes no Estado do Ma-
ranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a semana estadual de prevenção ao 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes a ser celebrada 
anualmente na terceira semana do mês de maio.

Artigo 2º - São objetivos da semana estadual de prevenção ao 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes:

I - Promover campanhas educativas direcionadas ao público in-
fantojuvenil, especialmente nas escolas e em outros locais frequentados 
por crianças e adolescentes;

II - Organizar debates e eventos sobre o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas à atenção integral para crianças e adoles-
centes vítimas de violência sexual;

III - Incluir os pais e responsáveis nas ações de prevenção ao 
abuso e exploração sexual.

IV- Promover campanhas de conscientização em órgãos públicos 
e empresas privadas.

Artigo 3º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos 
necessários para a fiel execução desta lei.

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

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem como objetivo promover cam-

panhas educativas direcionadas ao público infantojuvenil, especial-
mente nas escolas e em outros locais frequentados por crianças e ad-
olescentes.

 A violência sexual na infância e adolescência gera consequências 
para a vida toda, de modo que a atenção dedicada às vítimas deve ser 
integral, sendo indispensável o envolvimento dos pais e responsáveis 
nas ações de prevenção. Assim, como forma de política pública a ser 
implementada para informar a população e combater efetivamente este 

grave problema que afeta toda a sociedade.
Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, compete 

à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre proteção à infância e à juventude. É evidente que o combate à 
violência sexual deve ser constante, mas estabelecer datas específicas 
para reforçar a atenção dedicada ao tema é essencial para dar o devido 
destaque ao assunto e renovar o engajamento pela causa. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 07 DE ABRIL DE 2022. - 
wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 173/2022.

Estabelece penalidades adminis-
trativas às pessoas físicas ou jurídicas e 
agentes públicos que discriminem as pes-
soas com Transtorno de Espectro Autista 
(TEA) no âmbito do Estado do Maranhão, 
e dá outras providências.

   
Art. 1º. Esta Lei estabelece infrações administrativas a condutas 

discriminatórias cometidas por pessoas físicas ou jurídicas e agentes 
públicos, contra pessoas com Transtorno de Espectro Autistas (TEA), 
bem como aos pais, responsáveis e tutores, tendo como base a Lei nº 
12.764/2021, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e a Lei nº 13.146/2015, 
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei define-se discrimi-
nação contra as pessoas com Transtorno de Espectro Autista qualquer 
forma de distinção, recusa, restrição ou exclusão, inclusive por meio 
de comentários pejorativos, por ação ou omissão, seja presencialmente, 
pelas redes sociais ou em veículos de comunicação, que tenha a finali-
dade ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, o gozo ou o 
exercício dos direitos das vítimas.

Art. 2º Comprovada a prática, indução ou incitação de discrimi-
nação contra pessoa ou grupo de pessoas com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA), a Administração Pública, sempre garantindo a prévia e 
ampla defesa, poderá aplicar aos infratores as seguintes sanções:

I – advertência escrita acompanhada de um folheto explicativo 
sobre o Transtorno de Espectro Autista, podendo haver o encaminham-
ento do infrator para participação em palestras educativas sobre o TEA 
ministrada por entidade pública ou privada de defesa de pessoas com 
Transtorno de Espectro Autista, bem como a possibilidade de atuação 
como voluntário nos Centros de Atendimentos às pessoas com TEA;

II – multa de 1.000 (mil) UFIRs-MA (Uni-
dades Fiscais de Referência), no caso de pessoa física; 
III – multa de 2.000 (duas mil) UFIRs-MA (Uni-
dades Fiscais de Referência), no caso de pessoa jurídica. 

§ 1º Quando o agente público, no cumprimento de suas 
funções, praticar um ou mais atos descritos nesta Lei, a sua re-
sponsabilidade será apurada por meio de procedimento admin-
istrativo disciplinar instaurado pelo órgão competente, sem 
prejuízo da aplicação da multa do inciso II deste artigo e das 
sanções civis e penais cabíveis, definidas em normas específicas. 

§ 2º Em caso de publicação de qualquer conteúdo impresso ou 
publicado em plataforma da internet, utilizando ou não as redes sociais, 
seja no formato de imagem, vídeo, texto ou áudio, ou todos eles juntos, 
que se encaixem na definição descrita no Parágrafo único do Art. 1º des-
ta Lei, o material deverá ser retirado de imediato e o/os responsável(eis) 
penalizado(s) de acordo com o que dispõe este Artigo.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 30 DE 
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MARÇO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual 

JUSTIFICATIVA

Discriminar uma pessoa com deficiência, inclusive os autistas, é 
crime no Brasil, de acordo com a lei 13.146/2015. A norma prevê pena 
de 1 a 3 anos de prisão e pagamento de multa.

Mas, apesar da legislação estar em vigor há 6 anos, ainda é co-
mum ver casos de preconceito e discriminação contra pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Isso ocorre porque há uma desinformação de que pessoas com 
autismo se reduzem à sua condição, sendo incapazes e dependentes. 
Como resultado, a inclusão social se torna mais difícil para os membros 
desse espectro.

Ainda que o conhecimento sobre a existência do autismo seja 
geral, a maioria das pessoas sabe pouco a respeito da condição. É co-
mum a reprodução de entendimentos e comportamentos que generali-
zam a comunidade com TEA de forma, muitas vezes, preconceituosa.

Visando propiciar mais uma ferramenta no combate à discrim-
inação das pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA), é que 
o presente projeto de lei se faz necessário, tendo o condão de reprimir 
atos desta espécie 

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 30 DE 
MARÇO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual 

PROJETO DE LEI Nº 174/2022.

Estabelece a obrigatoriedade de 
fixação de placas informativas, proibindo 
a discriminação em razão de orientação 
sexual ou identidade de gênero.

   
Art. 1º. Ficam os estabelecimentos comerciais, bares, restau-

rantes, espaços de lazer e órgãos públicos da Administração Direta e 
Indireta do Estado do Maranhão, obrigados a fixar em local visível ao 
público, no lado externo ou em uma de suas entradas, placas informati-
vas, proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou iden-
tidade de gênero.

§ 1º A placa deverá ser afixada em local visível e confeccionada 
no tamanho mínimo de 50 cm (cinquenta centímetros) de largura por 
50 cm (cinquenta centímetros) de altura e conter os seguintes dizeres:

“É expressamente proibida a prática de discriminação por orien-
tação sexual ou identidade de gênero”.

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

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 30 DE 
MARÇO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual 

JUSTIFICATIVA
Uma pesquisa inédita realizada junto ao Sistema Único de saúde 

(SUS) mostrou que a cada 1hora (uma) uma pessoa Lésbica, Gay, Bis-
sexual, Travesti e Transexual (LGBT) é agredida/ assassinada no Brasil. 
Entre os anos de 2015 a 2017, data em que foi feita as analises, 24.564 
notificações de violência contra a população LGBT foi registrado, o 
que resulta em uma média de 22 notificações por dia, ou seja quase uma 
notificação a cada hora. 

A pesquisa mostra que os dados podem ser ainda maiores, dev-
ido as não notificação/denúncias e o receio das vítimas em registrar a 
denúncia.

O Maranhão é o quarto estado brasileiro com maior índice de 
violação dos direitos da população LGBT denunciadas ao poder públi-
co, segundo a secretaria nacional dos direitos humanos da presidência 
da república. A capital, São Luís, é onde se concentra o maior índice 
número de casos de Lgbtfobia do Estado. 

Diante disso, faz-se necessário o projeto de lei aqui em destaque, 

o qual estabelece a obrigatoriedade fixação de placas informativas, 
proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade 
de gênero.

Apesar da legislação pátria já proibir discriminações em razão 
de orientação sexual ou identidade de gênero, a fixação de placas, con-
tendo a citada orientação, tem caráter educacional, visando a conscien-
tização de toda a população, contribuindo assim, para que as garantias 
constitucionais da comunidade LGBT sejam respeitadas   

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 30 DE 
MARÇO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual 

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017 /2022

Concede a Medalha do Mérito Leg-
islativo José Ribamar de Oliveira “Canho-
teiro” a Davi Hermes Souza de Oliveira. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo José Rib-
amar de Oliveira “Canhoteiro” a Davi Hermes Souza de Oliveira.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beck-
man” em São Luís, 11 de abril de 2022. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 139, “c”, que a Medalha do Mérito Legislativo 
José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” será concedida às pessoas cujos 
trabalhos ou ações mereçam especial destaque na defesa e promoção 
do desporto.

Davi Hermes Souza de Oliveira, nasceu em 15 de maio de 2003, 
em São Luis/MA. É acadêmico de Educação Física na Universidade 
CEUMA e atleta de natação da Viva Água.

Atualmente patrocinado pela Equatorial Maranhão por meio da 
Lei Estadual do Incentivo ao Esporte do Governo do Maranhão.

Começou natação para bebês aos 3 meses de idade e começou a 
competir aos 12 anos. Seus principais resultados são:

1 - Pentacampeão do ParaJems 2015 a 2019
2 - Bicampeão nos Jogos aquáticos do Ceará 2018 e 2019
3 - bicampeão nas Paralimpíadas Escolares 2017 e 2019
4 - tricampeão brasileiro de natação 2018, 2019 e 2021
5 - campeão mundial no Canadá 2018 (dois ouros e um bronze)
 
Resultados de 2021:
- maio:
1 - Torneio Nossa Energia: ouro nos 50m livre e 50m borboleta;

- julho:
- Campeonato Maranhense de Categorias - Troféu Apcef: ouro 

50m borboleta, 100m livre e 100 m Medley;
          
- setembro:
- Norte-Nordeste de Clubes – Troféu Walter Figueiredo Silva: 

ouro 50m livre, 50 m borboleta e 100m borboleta;
 
- novembro:
- Campeonato Brasileiro de Natação CBDI -São Paulo – (cate-

goria open):
  1º lugar – 50m borboleta.
1º lugar – 50m livre.
1º lugar – 100m borboleta.
1º lugar – 100m livre;
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- dezembro:
- Meeting Brasileiro de Natação CBDI -São Paulo – (categoria 

open):
  1º lugar – 50m borboleta.
2o lugar – 50m livre.
1º lugar – 100m borboleta.

Resultados de 2022:

- fevereiro:
. Jogos abertos escolares
  1º lugar – 100m borboleta.
1º lugar – 50m livre;

- março:
. Troféu João Vitor Caldas do Norte
  1º lugar – 50m borboleta.
1º lugar – 100m livre.
Como se observa, a trajetória de Davi Hermes Souza de Oliveira 

o faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Ol-
iveira “Canhoteiro” por contribuir de forma significativa para a defesa 
e promoção do desporto no Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beck-
man” em São Luís, 11 de abril de 2022. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado 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 2289/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Rober-
to Ramos da Silva, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2290/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2291/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2292/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
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na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2293/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando a implemen-
tação de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do 
Útero por meio da disseminação de informações profiláticas acerca da 
Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2294 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Carlos Brandão, solicitando que seja realizado na cidade de Imperatriz, 
o Governo Intinerante. Afim de promover o intercâmbio institucional 
entre prefeituras, câmaras municipais, poderes legislativos, executivo 
e judiciário, o ministério público e a defensoria pública, consolidan-
do parcerias; bem como a discussão de assuntos de interesse sócio - 
econômico da Região Sul do Maranhão.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, 06 de abril de 2022. - ANTONIO 
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2295/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a implemen-
tação de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do 
Útero por meio da disseminação de informações profiláticas acerca da 
Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2296/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2297/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.
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Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 

medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2298/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2299/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2300/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2301/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana 
Léa Barros Araújo, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2302/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
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na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2303/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2304/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2305/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Cam-
panha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2306/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2307/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Dan-
iel Franco Castro, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.
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O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2308/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Sen-
hor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2309 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após 
ouvida a Mesa Diretora, com fundamento no artigo 158, VII do Regi-
mento Interno desta Casa, que seja encaminhado expediente ao Dr. Da-
vid Cool Debella, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
solicitando providências urgentes para a solução dos problemas infra 
estruturais ( recapeamento asfáltica e podagem das árvores) no entorno 
do Horto mercado do Vinhais.

Nossa solicitação prende-se a fato que, as fortes chuvas que casti-
gam nossa cidade as ruas entre o 4º Distrito Policial e o CSU do Vinhais 
encontram-se cheias de buracos dificultando dessa forma o tráfico de 
veículos e pedestres, muitas vezes provocando graves acidentes-. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 07 DE ABRIL DE 2022. - CÉSAR PIRES 
- Deputado estadual 

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2310/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a imple-
mentação de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do 
Útero por meio da disseminação de informações profiláticas acerca da 
Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2311/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2312/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzin-
aldo Guimarães de Melo, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
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disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2313/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor 
Lindomar Lima de Araújo, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2314/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2315/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2316/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Liniel-
da Nunes Cunha, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2317/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
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inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2318/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2319/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2320/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2321/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2322/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes De-
line Oliveira Nussrala, solicitando a implementação de políticas públi-
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cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2323/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Sen-
hora Iracy Mendonça Weba, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2324/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2325/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2326/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Ma-
ria Paula Azevedo Desterro, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2327/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edil-
son Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a implementação 
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de políticas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero 
por meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Cam-
panha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2328/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanes-
sa Queiroz Furtado Ferro, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2329/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 

justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2330/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2331/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2332/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2333/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2334/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 

justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2335/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2336/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2337/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2338/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2339/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 

medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2340/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Pau-
la Lobato, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2341/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer do Colo do Útero por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2342/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da dissem-
inação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2343/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2344/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2345/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Sen-
hor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2346/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor 
Raimundo Alves Carvalho, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer do Colo do Útero por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Lilás.

O câncer de colo do útero, doença que segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), é o terceiro mais frequente na população femini-
na, é tema da campanha de prevenção deste mês, conhecido como Maço 
Lilás. Especialistas chamam atenção para os cuidados com a prevenção 
à doença que é responsável pela quarta causa mais comum de morte de 
mulheres por câncer no Brasil.

Deste modo, entende-se ser de suma importância a adoção de 
medidas que endossem esforços no combate a esta doença e, portanto, 
justifica-se a presente indicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2347/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL ref-
erente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2348/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batis-
ta Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2349/2022

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2350/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissem-
inação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2351/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Sen-
hor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2352/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2353/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor 
Rigo Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2354/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2355/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2356/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2357/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2358/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2359/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan 
Brandão de Farias, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2360/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia Ol-
iveira Campos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2361/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2362/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fer-
nandes Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2363/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana 
Marão Félix, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2364/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2365/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2366/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2367/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder 
Lopes Aragão, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2368/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Sen-
hor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2369/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2370/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2371/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 

diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2372/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2373/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2374/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2375/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2376/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Sen-
hora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2377/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2378/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissem-
inação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
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em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2379/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2380/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 

diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2381/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2382/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, Sen-
hor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2383/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2384/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2385/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2386/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2387/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2388/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2389/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 

diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2390/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2391/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2392/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2393/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Sen-
hor Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2394/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2395/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2396/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissem-
inação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



  38       QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 38
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 

em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2397/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Chris-
tianne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2398/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2399/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2400/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves da Silva solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2401/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2402/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2403/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2404/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2405/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pin-
heiro Marques, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2406/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix Ro-
drigues dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2407/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2408/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2409 / 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, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento, 
a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando análise da viabilidade de construção de uma praça 
na Rua A, Residencial Primavera Turu, São Luís/MA, CEP: 65066-620.

Importante se faz destacar que, a construção de uma área de lazer 
é de suma importância para a integração da comunidade, bem como 
proporciona qualidade de vida e desenvolvimento de habilidades so-
ciais. Ademais, o lazer figura como um direito social, previsto na Con-
stituição Federal. Desta forma, levando em consideração a importância 
social e a necessidade do serviço solicitado, propomos o atendimento 
a esta solicitação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 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 2410 / 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, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimen-
to Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, 
o Sr. Carlos Brandão, solicitando análise da viabilidade de serviços 
de infraestrutura nos seguintes trechos, localizados no bairro Maracujá, 
nesta cidade. A saber:

•	 Travessa São Francisco de Assis, CEP: 65090-310;
•	 Avenida Tupinambá, CEP: 65090-324. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 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 2411/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2412/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora 
Raimunda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-

storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2413/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimun-
do Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2414/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
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os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2415/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Sen-
hor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2416/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Fran-
cisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2417/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2418/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Sen-
hora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2419/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2420/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2421/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 

em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2422/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2423/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
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diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2424/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Freire, Sen-
hor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2425/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2426/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz Rocha, Sen-
hor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2427/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2428/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton Belo, 
Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2429/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2430/2022

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Senhor 
Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2431/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2432/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubiraja-
ra Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
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storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2433/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor 
Erlânio Furtado Lula Xavier, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2434/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pes-
soa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 

os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2435/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2436/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itaipava do Grajaú, Senhor Jo-
valdo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2437/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2438/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor Ben-
edito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2439/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2440/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2441/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vil-
son Soares Ferreira Lima, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
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Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2442/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2443/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 

o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2444/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2445/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Sen-
hor Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando a adoção 
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2446/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2447/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2448/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encamin-
hado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex 
Cruz Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2449/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2450/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
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Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibili-
dade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um tran-
storno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2451/2022

Senhor Presidente,

 Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, solicitando 
parceria com o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Açailândia, 
Senhor Aluísio Silva Sousa, para execução da obra de 400 metros de 
recapeamento asfáltico na Avenida João Castelo, em frente a Escola 
Municipal Eduardo Pereira Duarte no Bairro Pequiá na cidade de 
Açailândia, neste Estado. 

O recapeamento asfáltico da referida avenida é de extrema im-
portância, visto que o grande número de buracos que se encontra na via 
vem gerando transtornos a quem por ali trafega, além disso, a execução 
dessas obras proporcionará bem estar aos moradores e transeuntes, 
evitando poeira e lamaçais, valorizando o progresso e desenvolvimen-
to do município, contribuindo para melhor qualidade de vida daquela 
população.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo so-
licitação do vereador Ademar Martins da Silva, legítimo representante 
da população de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de abril de 
2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2452/2022

Senhor Presidente,

 Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, solicitando 
parceria com o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Açailândia, 
Senhor Aluísio Silva Sousa, para execução da obra de 600 metros de 
recapeamento asfáltico na Avenida São Miguel, localizada no Bair-
ro Pequiá na cidade de Açailândia, neste Estado. 

O recapeamento asfáltico da referida avenida é de extrema im-
portância, visto que o grande número de buracos que se encontra na 
via vem gerando transtornos a quem por ali trafega, além disso, a ex-

ecução dessas obras proporcionará bem estar aos moradores, fiéis da 
igreja católica, alunos da creche e atletas, trabalhadores e torcedores do 
ginásio esportivo, evitando poeira e lamaçais, valorizando o progresso 
e desenvolvimento do município, contribuindo para melhor qualidade 
de vida daquela população.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo so-
licitação do vereador Ademar Martins da Silva, legítimo representante 
da população de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de abril de 
2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2453/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, solicitando 
a parceria com o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Açailândia, 
Senhor Aluísio Silva Sousa, para execução da REFORMA E CON-
STRUÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ES-
COLA MUNICIPAL EDUARDO PEREIRA DUARTE, localizada 
no Bairro Pequiá na cidade de Açailândia (MA).

Justifica-se o pleito, tendo em vista que a quadra poliesportiva 
encontra-se desativada por motivos de segurança e com sua estrutura 
física comprometida, prejudicando os alunos na prática de esportes e 
praticar esporte, além de educativo, é de grande relevância no contex-
to social, na medida em que, os alunos do centro de ensino, possuem 
espaço adequado para os momentos de práticas esportivas e de lazer, 
proporcionando o desenvolvimento educacional e a qualidade de vida 
para os estudantes.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo so-
licitação do vereador Ademar Martins da Silva, legítimo representante 
da população de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de abril de 
2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2454/2022

Senhor Presidente,

 Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, Senhor Carlos Brandão, solicitando parceria com 
o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva Sousa, para viabilização de uma viatura e uma moto viatura de 
polícia para o Povoado Novo Bacabal em Açailândia (MA).  

O referido pleito irá beneficiar os moradores dos povoados Novo 
Bacabal, Córrego Novo, Santa Clara, Reta, dentre outros povoados viz-
inhos que sofrem com a criminalidade e com a distância dos postos de 
polícia. Essa proposição visa melhoria na segurança pública, além de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população daquelas 
localidades.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo so-
licitação do vereador Felisberg Melo e Presidente da Câmara Munici-
pal, legítimo representante da população de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de abril de 
2022. - Daniella - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Expediente lido. À publicação. Senhores e senhoras deputadas, as 
sessões serão no Plenarinho nesta semana e na próxima. Elas estavam 
planejadas, as intervenções no plenário, para o período do recesso, mas 
a engenharia da Casa nos alertou que poderia implicar alguns riscos, 
por isso resolvemos antecipar. Escolhemos essas duas semanas pelo 
fato de esta semana ter os feriados da Semana Santa e a semana que 
vem também ter o feriado de Tiradentes, feriado na quinta-feira. Doutor 
Yglésio, sei que Vossa Excelência não gosta dos feriados, mas o feriado 
de Tiradentes é nacional. Então, escolhemos essas duas semanas porque 
já terão essas interrupções e acaba que nós teremos menos problemas 
aí por conta de não estarmos no plenário, onde já estamos acostumados 
e, evidentemente, já está ali mais preparado e aparelhado para que 
possamos desempenhar as nossas funções no momento das sessões. 
Senhores deputados, até o momento, ninguém inscrito no Pequeno 
Expediente. Já temos quórum para a Ordem do Dia? 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Deputado Doutor Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. Hoje só 
teremos a tribuna da esquerda.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Nós ficamos felizes pela 
Assembleia Legislativa ter condições de continuar suas atividades 
mesmo nesse cenário de reformas que se faz necessário para garantir 
segurança ao plenário. Fico feliz, presidente, por ter a notícia de 
que vai ser feita a acessibilidade da galeria. Isso é um pedido e uma 
bandeira também sua de muito tempo. Felizmente, começou com a 
acessibilidade plena ao plenário e agora chegamos a uma acessibilidade 
também à galeria, garantindo que as pessoas possam, de fato, vir à 
Assembleia. Eu subo à tribuna hoje para trazer algumas situações que, 
desde a semana passada, têm se intensificado, tendo em vista que nós 
precisamos sempre prezar pela verdade de nossos pronunciamentos, 
prezar pela verdade no manejo da coisa pública. Na semana passada, 
eu fiz uma denúncia falando sobre a problemática dos profissionais de 
saúde dentro do Socorrão I. Logo no final da semana, na sexta-feira, 
estranhamente, fizeram um grande mutirão de esvaziamento hospitalar. 
No Socorrão, misteriosamente, os pacientes desapareceram do corredor, 
o Prefeito Eduardo Braide foi para as redes sociais bater fotos do 
corredor e dizer que o corredor estava limpo, para tentar plantar uma 
falsa realidade em relação ao que, de fato, é o dia a dia daquele hospital. 
Claro que a verdade vem à tona. Os próprios funcionários começam 
a mandar incessantemente mensagem, fotos, falando do que está 
acontecendo, mostrando que os corredores têm ocupação, que aquilo 
ali foi apenas uma maquiagem feita e que, de fato, rendeu ao Prefeito 
agora a alcunha de “prefeito fotoshop”. Prefeito fotoshop porque busca 
mascarar a realidade. A gente sabe o que acontece com a saúde pública 
de São Luís. A gente sabe da dificuldade. Prefeito fotoshop porque, 
em vez de resolver o problema das urgências, das dificuldades de 
fila de marcação, de ambulatório, ele está colocando aí uma mão de 
tinta em unidade básica e chama de Clínica da Família aquilo, que é 
muito diferente do que foi prometido na campanha. Campanha que eu 
ajudei e subo à tribuna para criticar com a autoridade de quem ajudou 
a colocar lá, porque, do outro lado, tinha uma pessoa que também não 
concorda com a forma que faz política. Infelizmente, o Braide parece 
que fez foi aprender com ele, porque virou prefeito de rede social desde 
o começo, após a pandemia. Infelizmente, isso tem se repetido, essa 
situação. Os pacientes têm sido evacuados para a Santa Casa, que a 
gente sabe que a Santa Casa está numa situação deplorável. Deplorável 
mesmo, de estrutura, em iminência de desabamento, de nojeira, de fato, 
nos banheiros, mulher misturada com homem em enfermaria, gente. 

Imagina a situação: mulher e homem desconhecidos no mesmo quarto. 
Olha o risco que a gente está colocando, Presidente, essas pessoas, essas 
mulheres, principalmente dentro da estrutura hospitalar. E tudo isso 
com a conivência da Prefeitura. A Santa Casa está há três meses sem 
pagar salário porque tem dificuldade de repasse. O Prefeito que se dizia 
amigo de Apae, de Santa Casa, de Aldenora Bello, está aí, nunca fez 
um centavo a mais para o Aldenora. O Aldenora vive constantemente 
em risco de fechamento. Enfim, a outra parte do pronunciamento que 
é necessária para restituir a verdadeira maquiagem que está sendo 
feita em relação à educação. O Prefeito mandou um aumento, pasmem 
vocês, e está fazendo, claro, fotoshop de rede social também na matéria, 
supostamente dando aumento acima de 30%, mas ele esquece de dizer 
que foi apenas para 149 professores, nível médio, 734 aposentados 
com essa paridade. Os outros 5.528 professores de nível superior do 
município, infelizmente a proposta está bem aqui, um reajuste de mais 
ou menos 5%. Olha a mensagem que ele manda para a Câmara: O 
professor, 24 horas, nível médio vai ganhar R$2.307,00. Esse teve um 
reajuste. Agora são poucos. São apenas 149 com esse nível bem aqui. 
Troco, troco, porque, no ano passado, São Luís teve aumento de 27% do 
FUNDEB, mais de 30% do FPM. Está aqui: as receitas e despesas de São 
Luís. Ano passado foi o ano que teve o menor investimento público na 
capital nos últimos cinco. E aí o prefeito fotoshop vai fazer maquiagem 
e vai dizer: São Luís tem o que comemorar, agora somos notas CAPAG, 
as finanças estão em ordem. Claro, tem aumento de receita e não gasta, 
não faz investimento. Mais de 50% das escolas não foram reformadas. 
Estudante está comendo bolacha com suco, na escola, porque não está 
tendo aula presencial, não está recebendo cesta básica. Então nós já 
tivemos tanto Secretário de Educação no município que eu nem sei 
dizer quem é o atual, porque já está no terceiro ou quarto, porque é uma 
verdadeira desinformação, uma verdadeira bagunça a administração. 
Não tem gestão. Consegue ser pior do que a gestão de Castelo, de 
quem era Secretário. Parece que aprendeu, infelizmente. Está aqui: 
“Denúncia na escola Dom Delgado, Vila Cascavel, zona rural, dois 
anos fechado por conta da covid. Os alunos agora têm que conviver 
com o cenário degradante de infraestrutura, problemas de descaso da 
prefeitura, não tem manutenção, goteira, poça d’água, infiltração, janela 
quebrada, precariedade vergonhosa, infraestrutura escolar não existe e 
Fundeb aumentando”. E ele querendo equiparar o professor, que é nível 
médio, 24 horas, 2.307 (dois mil trezentos e sete), quem se matou numa 
faculdade, um tempão depois, ganha 400 reais a mais, 491 reais a mais. 
Então, isso aqui é educação? Isso é cuidado... Isso aqui é um verdadeiro 
desrespeito com os professores, isso é um verdadeiro desrespeito com 
os alunos, um verdadeiro desrespeito com a educação. Bem aí no 
município de São José de Ribamar, o prefeito Julinho, que tem às vezes 
aí gente falando, oposição falando, tem professor recebendo 12 mil 
reais de final de carreira, remunerado de maneira decente, aqui em São 
Luís, quem teve aumento milionário, muito dinheiro, entrou, o prefeito 
quer dar 5%, para quem é nível superior que é a maioria, praticamente 
95% dos professores, e aí para o nível médio, ele diz que dá os 33%, aí 
o que que ele faz? Fotoshop, maquiagem, aí comemora o aumento no 
twitter e nas redes sociais. Prefeito de Instagram fraco, fraco, fraco. Que 
arrependimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª tem cinco minutos, sem 
apartes. Em seguida, o Deputado César Pires e o Deputado Zé Inácio. 
Deputado Vinícius Louro está participando remotamente, mandou uma 
mensagem aqui solicitando uma questão de ordem. Deputado Vinícius, 
nós estamos vendo V.Exa, mas V.Exa. precisa ativar o áudio.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pronto! Ok, 
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Estamos o ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) - Presidente, só uma questão de ordem, sobre uma matéria que 
eu estou de forma remota e só para ver uma questão de uma matéria 
nossa que ficou para ser colocada em discussão na semana passada, e aí 
eu gostaria só de pedir que fosse colocado nessa semana ou confirmar 



  52       QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 52
com Bráulio se ela está, para eu acompanhar de forma remota.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Qual a matéria, deputado?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Sobre a lei 
que regulamenta o esporte de vaquejada, que ela foi votada em outro 
momento, mas ela não foi sancionada. E aí eu estou trazendo-a 
novamente para a Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ela foi vetada?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Não, ela não 
chegou a ser vetada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinícius, eu vou verificar a exata situação, e aí eu volto a lhe 
informar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Ok, Presidente!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, Galeria de Imprensa, 
cumprimentar o meu amigo James Galhardo, meu amigo particular, 
mais de dez anos, o meu ex-aluno e meu amigo James Galhardo, 
companheiro Jota Pinto, ex-deputado estadual Jota Pinto, seja bem-
vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor 
Presidente, após a saída do governador Flávio Dino do comando do 
Estado do Maranhão, começam a surgir as bombas do Governador Flávio 
Dino. Uma delas que eu retrato, na manhã de hoje, é a mobilização e a 
manifestação dos policiais civis do Estado do Maranhão, reclamando 
da falta de respeito e valorização por parte do governo do Estado do 
Maranhão. Eu trago à memória a nossa luta em defesa dos policiais 
civis, logo no início do nosso mandato, em 2015, por exemplo, com 
a Indicação nº 721/2015, solicitando ao governo do Estado que, até 
setembro de 2015, pudesse encaminhar à Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão um tabela escalonada com o reajuste salarial dos 
policiais civis, para que pudesse diminuir a diferença entre agentes, 
peritos, escrivães, investigadores e delegado da Polícia Civil. Vejam que 
novamente, em 2018, a Indicação nº 581, nós protocolamos solicitando 
ao governo do Estado esse reescalonamento ou realinhamento dos 
salários dos policiais civis do Estado do Maranhão. A nossa luta é 
permanente em defesa dos policiais civis, da valorização salarial, do 
aumento do efetivo, da reforma das delegacias. Então, a luta permanente 
do professor e Deputado Wellington do Curso, os policiais civis do 
Estado do Maranhão. Na manhã de hoje, reafirmo o meu compromisso 
com os policiais civis e aproveito para alertar que os policiais civis 
poderão entrar em greve por falta de respeito, por falta de valorização 
da categoria e, mais ainda, pela enganação do Governador Flávio Dino, 
Governador Flávio Dino enganou, ludibriou e mentiu e muito para os 
policiais civis no estado do Maranhão. Professor e Deputado Wellington 
do Curso em defesa dos policiais civis do estado do Maranhão. Estamos 
reativando a pauta aqui, na Assembleia, estamos reapresentando todas 
as indicações, todas as solicitações dos policiais civis do estado do 
Maranhão. Com a saída do Governador Flávio Dino, o estado do 
Maranhão passa a conhecer as mentiras que foram propagadas, ao longo 
do tempo, com dinheiro público, propagandas enganosas, mentirosas de 
um governador da propaganda, nossa luta em defesa dos policiais civis 
do estado do Maranhão. Senhor Presidente, não tem como acompanhar 
o tempo, mas acredito que falte bem menos de dois minutos. Então, 
aproveito, porque os monitores estão atrapalhando, mas já deu para 
ver aqui, muito obrigado, meu sempre atencioso diretor Paulo. Muito 
obrigado. Falta só aquela doação dos computadores para os meninos 
da periferia, Dr. Paulo. Senhor Presidente, faço um destaque, na 
manhã de hoje, da Caravana da Esperança. No último final de semana, 
no sábado, estivemos nas cidades de Viana e de Vitória do Mearim, 
acompanhando nosso pré-candidato a governador do Estado, o médico 
Dr. Lahesio Bonfim. Ao fazer essa visita a essas duas cidades, nós 
pudemos contemplar, pudemos constatar o apego da população pelo Dr. 

Lahesio Bonfim. Então, na Caravana da Esperança, fazendo essa visita, 
esse contato com a população, nós pudemos constatar que hoje nós 
temos um nome viável, um nome possível para administrar o estado do 
Maranhão, a partir de janeiro de 2023. O nome do Dr. Lahesio Bonfim 
cresce na população, nasceu no coração da população do Estado do 
Maranhão, porque não aguentava mais tanta mentira, tanta enganação. 
E um estado que tem padecido por essa falta de administração do 
Governador Flávio Dino que aumentou a extrema pobreza. Tem mais 
de 400 mil maranhenses que foram jogados na extrema pobreza, a falta 
de empregos e, nos últimos dias, uma grande quantidade de Secretarias, 
a máquina pública inchada. E é por isso, Senhor Presidente, que a 
população tão bem recebe a caravana da esperança, tão bem recebe 
- só mais um minuto, Senhor Presidente, por favor - o pré-candidato 
ao Governo do Estado Dr. Lahesio Bonfim na caravana da esperança, 
porque o Maranhão tem jeito, sim, é Dr. Lahesio Bonfim. E acreditamos 
na consolidação do Dr. Lahesio Bonfim, já na terceira colocação, agora 
para o mês de abril e maio. Olha o que eu estou falando: consolidação. 
E acreditamos que até às convenções partidárias, final de julho, começo 
de agosto, já estaremos em segundo lugar e, com certeza, o nome do 
Lahesio Bonfim estará no 2º turno. Dr. Lahesio Bonfim ganhou um 
grande guerreiro, um grande aliado em todo o estado do Maranhão, 
mas, principalmente, na região metropolitana, São Luís, Ribamar, Paço 
do Lumiar. Então a pré-candidatura do Dr. Laésio Bonfim com certeza 
ganhou um grande aliado, ganhou um grande guerreiro e um grande 
parceiro. E assim como eu fiz para o candidato Eduardo Braide, em 
2016, assim como fiz para Neto Evangelista, em 2020, depois que eu 
fui retirado covardemente da disputa para a Prefeitura de São Luís pelo 
senador Roberto Rocha, pelo PSDB, que eu fui para as ruas e depois, 
no segundo turno, para Eduardo Braide, eu estarei nas ruas com o meu 
trabalho e dedicação para divulgar o nome do nosso pré-candidato ao 
Governo do Estado Dr. Lahesio Bonfim. E eu creio, eu acredito que 
o Dr. Lahesio Bonfim consolida-se agora no mês de abril e maio em 
terceiro lugar. Vamos chegar nas convenções em segundo lugar e vamos 
para o segundo turno. Eu creio pode ter certeza disso. E, mais uma 
vez, eu repito: o Maranhão tem jeito, sim, é Dr. Lahesio Bonfim. Que 
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. E 
o Maranhão vai ter um governador de verdade, não o governador da 
propaganda enganosa, mentirosa dos últimos sete anos e três meses. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César Pires por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do orador) 
- Que Deus abençoe todos nós. Gente, nós estamos no Plenarinho. Ele 
dá eco e precisamos ter um pouco de compreensão de que debateremos 
as razões e as motivações que nos levaram ou que nos levarão a apoiar 
alguém no momento certo. Teremos espaço suficiente para isso. Senhor 
Presidente, eu faço aqui minhas intervenções no misto de preocupação 
e de busca de alternativas que possam levar a minimizar a situação dos 
entregadores nos casos dos Deliveries. Recentemente, acompanhando 
pelas redes sociais, vi inúmeros assaltos na frente dos prédios, perto 
das cláusulas dos prédios, o entregador ali com toda a parafernália 
que conduz a identificá-lo como tal e, posteriormente, os transeuntes 
assaltados, e das vezes até com sentimento de tranquilidade, porque 
denota de que aquele entregador, aquela pessoa ali supõe-se uma pessoa 
séria. Olhei posteriormente, algo que me chamou a atenção, na mesma 
clausura lá em casa eu chegando, entrada na garagem, encontrei uma 
moto, essa moto sem placa, nenhuma identificação, fiquei preocupado 
com aquela pessoa na clausura ali, para chamar alguém para poder 
entrar depois, ficar os dois na clausura. O sujeito ali vulnerável, dentro 
daquela situação, graças a Deus, não aconteceu nada, mas a moto não 
tinha placa, chego em casa para discutir com a minha família, minha 
filha diz: pai, mas tem aqui, olha, entregadores que vêm identificados, 
algumas empresas identificam, mandam pra você a foto do entregador 
e a placa da moto. Pedimos nesse dia, para poder provar que aquilo 
não era usual, realmente, não foi, o entregador, a empresa não mandou 
a foto do entregador, não mandou a placa da moto, e eu fui buscar, 
fiz questão de ir buscar. E confesso a vocês, que desci armado, com 
a arma aqui, tenho o porte de arma, sou policial, posso fazer isso, 
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não faço apologia a arma, mas já preocupado com a situação que 
poderia acontecer, graças a Deus, não aconteceu, pedi ao Anderson, 
o nosso consultor constitucionalista, que levantasse para mim se essa 
prerrogativa de construir um projeto de lei ser votado e ser aprovado 
era da Assembleia Legislativa, no caso do estado ou podendo ser do 
município, está com alguma pessoa da família doente, não podemos 
evoluir uma discussão mais tecnicista, mas confesso a vocês que o que 
eu vejo aí é uma situação dessa natureza, a minha pesquisa continuou 
e pasmem, senhores, como diz um colega anteriormente, eles têm na 
verdade prerrogativas quando tem as barreiras policiais, eles passam 
direto nas barreiras policiais porque a pessoa imagina que ele vai fazer 
uma entrega e que tem que ser uma entrega rápida e não é, assim eles 
estão se apropriando dessa situação para passar nas barreiras às vezes 
armados, porque as pessoas imaginam que ali vai entregar um alimento 
para alguém pode ser para uma criança, para o idoso, como pode ser 
para qualquer um de nós e eu pergunto quanto de nós aqui não usa 
desse serviço, qual a vulnerabilidade que nós temos que não há na 
verdade uma identificação mais correta por conta desses entregadores 
e eu confesso que fiquei extremamente preocupado e para que eu não 
construísse um projeto de lei distorcido ou divorciado das matrizes 
legais pedi a minha consultoria, a Consultoria da Casa, que construísse 
esse projeto de lei para mim no campo constitucional, fica aqui o 
meu misto de futuro projeto de lei para evitar situações como esta e 
a Polícia Militar agora que todos que passam na verdade identifique, 
peça identificação do entregador, da empresa que está entregando, da 
placa da moto aqui no crachá do fulano se não nós vamos continuar 
nesse processo de vulnerabilidade e aí quando matar alguém dentro de 
uma clausura daquela, aí nós vamos aqui fazer um Minuto de Silêncio, 
mas antes não estamos construído nada, mas a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão não vai passar incólume a isso, ela vai ter 
propositura, sim, para a gente construir essa situação. Fica aqui meu 
alerta. Nossos consultores vão construir ou não o projeto se não for 
da nossa alçada, mas fica aqui meu alerta para que possa construir ou 
deliberar sobre essa situação. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO – Com a 
palavra, o Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores 
que nos assistem pela TV Assembleia. Primeiramente, quero saudar 
e desejar boas-vindas ao nosso querido Deputado Jota Pinto. Seja 
mais uma vez bem-vindo a esta Casa, V. Ex.ª representa muito bem 
o povo do Maranhão. Senhor Presidente, subo mais uma vez a esta 
tribuna para destacar a posse que tomamos, na última quinta-feira, 
dia 7, como secretário da Mesa Diretora do Parlamento Amazônico. 
Nessa mesma oportunidade, o Deputado Wellington e o Deputado Hélio 
Soares também foram empossados como membros do conselho fiscal. 
A nossa cerimônia foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, a posse, porque a eleição ocorreu no evento, na 
24ª Conferência, Deputado Hélio, da Unale, ano passado, na cidade de 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero aproveitar também para 
parabenizar a Deputada Edna Auzier, que foi a primeira mulher eleita 
presidente do Parlamento Amazônico. O Parlamento Amazônico é uma 
associação de parlamentares que já tem mais de 20 anos de existência, 
criado como um instrumento de defesa dos interesses dos povos que 
habitam na floresta. Nós sabemos que os estados que compõem o 
Parlamento Amazônico são os estados membros da Amazônia Legal: 
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins. O Parlamento Amazônico tem o compromisso 
de estabelecer políticas integradas, estreitando as relações sobre as 
questões amazônicas e promovendo cooperação e desenvolvimento 
sustentável e a preservação de toda região. Dentro do Parlamento 
Amazônico, a representação das Assembleias Legislativas dos nove 
estados que eu citei - e nesse momento, Deputado Vinícius, nós nos 
orgulhamos de estar naquele parlamento representando o Maranhão 
- nós vamos debater, além das questões relativas ao desenvolvimento 
econômico, a sustentabilidade ambiental. Nós temos um olhar para 
debater também as questões que afetam diretamente o povo que vive 

na região da Amazônia legal. Temos que debater questões relativas a 
território indígena, garantia do direito de preservação e demarcação 
de terras indígenas. Temos que debater as questões relativas às 
comunidades quilombolas, às comunidades ribeirinhas, debater as 
questões relativas à regularização fundiária. Nós sabemos que toda 
a região amazônica têm muitas áreas, áreas devolutas da União que 
precisam ser regularizadas e serem destinadas, sobretudo, às famílias 
que vivem há anos nessas terras e que não têm o seu título, para poder 
não só cultivar a terra, mas também produzir com direito a crédito e 
produzir com mais eficiência. Senhor Presidente, finalizo dizendo 
que essas questões relativas às barragens que são construídas em toda 
a região amazônica, a questão da mineração, que é um tema que está 
sendo muito debatida, esses temas serão frutos de debates no Parlamento 
Amazônico. Então eu concluo, mais uma vez, destacando que um dos 
principais objetivos do Parlamento Amazônico, em que funciona, como 
eu já disse aqui, um fórum de integração fora da esfera dos governos 
nacionais, é a proteção da floresta, que vem sofrendo um aumento de 
desmatamento e de crimes ambientais nesses últimos anos a partir do 
governo Bolsonaro, que...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Peço que liberem o som para o Deputado Zé Inácio concluir o seu 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Que retirou da agenda 
de desenvolvimento econômico do Brasil o desenvolvimento com 
sustentabilidade ambiental. A pauta de proteção ambiental não faz 
parte da agenda do governo Bolsonaro. Por isso ele tem sofrido no seu 
governo duras críticas em nível mundial. E aqui, no Brasil, nós temos 
que fazer esse debate, mostrar para a população que esse governo tem 
que ter um olhar para as questões ambientais, porque nós precisamos 
desenvolver, mas também preservando vidas. Muito obrigado, Senhor 
Presidente, pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinicius Louro por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, 
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, gostaria de aproveitar o 
primeiro momento, para parabenizar o Deputado Jota Pinto, que volta 
a essa Casa para novamente trabalhar em prol do povo, haja vista que 
nunca parou, não é Jota? Mas dando continuidade aqui na Assembleia 
Legislativa, nesse grande trabalho que V. Ex.ª tem feito e faz no Estado 
do Maranhão, seja bem-vindo à Casa do Povo. Senhor Presidente, o 
que me traz hoje aqui, e justamente para tratar das estradas da região 
do Médio Mearim, como todos me conhecem, eu represento a região 
de Médio Mearim, mais precisamente a cidade de Pedreiras, Trizidela 
do Vale, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Poção 
de Pedras, Esperantinópolis, e outras cidades. Como o deputado Hélio 
Soares sempre nos acompanha, mas em decorrer dessas fortes chuvas, a 
gente rodando essas estradas, a gente pôde ver que elas estão deterioradas 
e a cobrança é muito grande da população, das pessoas que rodam 
aquela região, e hoje mesmo, em contato ao proprietário da empresa da 
Construservice, o senhor Eduardo DP, que é quem faz a manutenção, 
Deputado Hélio Soares, dessas rodovias, nós já reivindicamos, 
trouxemos um panorama dessas estradas, principalmente, da estrada 
que liga Pedreiras a Joselândia, que são 57km, e está intrafegável. E o 
mesmo já me deu a posição que depois da Semana Santa, já vai começar 
o trabalho de conserva dessa estrada, levamos também a informação da 
estrada tanto que liga o Povoado Independência, no município de Peritoró 
à cidade de Pedreiras, que começaram agora os buracos e também de 
Trizidela do Vale a Lago da Pedra que já está dentro do planejamento, 
após a conserva de Pedreiras a Joselândia, levar os maquinários para o 
tapa-buraco desses dois trechos, e do trecho que liga Cariri a Porção de 
Pedras e Esperantinópolis, as máquinas estavam presentes, começaram 
as fortes chuvas, eles deram um tempo, mas agora que as águas estão 
diminuindo, as chuvas, já vão começar também depois da Semana Santa 
esse paliativo. É muito importante, senhoras e senhores deputados, 
porque a região do Médio Mearim é uma região que não é diferente 
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de todo o Estado do Maranhão, mas, pela sua importância dentro do 
agronegócio, são muitos fazendeiros ali, ainda mais em um momento 
de exportação do gado bovino, da agropecuária o fortalecimento da 
agropecuária no Estado do Maranhão, esse escoamento desses produtos 
como também da lavoura, a produção de banana da cidade de Pedreiras 
que vem também dessa região, que liga Pedreiras a Joselândia, precisa 
dessas estradas em ótimas condições. Então, nosso trabalho não para, 
sempre reivindicando em favor da população e, principalmente no 
momento de tanta dificuldade, pós-pandemia que nós passamos no 
nosso Brasil, no Estado do Maranhão, nós temos que avançar para que 
esse progresso não possa parar, não possa estancar, para trazer emprego 
e renda a toda uma população. Então, Senhor Presidente, são essas as 
minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos. Deputado Antônio, 
habilite o áudio. V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor 
Presidente, bom dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bom dia.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Bom dia. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Mesa. 
Hoje eu falei que era um dia histórico, porque estamos pela primeira 
vez, pelo menos no meu conhecimento, no Plenarinho, para fazer 
uma sessão depois de 14 anos de existência desse prédio novo. Para 
mim, ainda é novo, apesar de já ter feito 14 anos. Eu gostaria muito 
de estar presente, mas estou em Imperatriz, por isso que não estou 
presencialmente na sessão. Senhor Presidente, caros secretários 
presentes à Mesa, caros colegas deputados e deputadas, imprensa, 
galeria, sociedade maranhense que nos assiste neste momento. Eu 
ocupo esse espaço do Pequeno Expediente apenas para tratar do 
assunto em destaque ali na região de Esperantinópolis e Pedreiras. 
Ontem, nós tivemos, em Esperantinópolis, um grande movimento, uma 
grande manifestação pública capitaneada por funcionários contratados 
e famílias em geral, uma grande força popular, mais de duas mil 
pessoas nas ruas de Esperantinópolis. Como vocês podem ver aí nos 
vídeos que estão aparecendo nas redes sociais, um grande movimento 
em protesto. E por que isso? Em protesto contra a atitude da Câmara 
Municipal em se recusar a fazer a aprovação de um projeto de lei 
enviado pelo Executivo, pelo Prefeito Aluisinho do Posto, que tratava 
exatamente da criação de vagas temporárias dentro da lei, dentro da 
Constituição, tudo muito bem explicado para que se mantivessem 
os serviços públicos importantes para aquela sociedade, para aquela 
comunidade, para aquele povo. Então, eu quero aqui fazer esse registro 
desse grande movimento não só dos contratados, mas de famílias, 
inclusive outros que pretendem também e que poderão ser contratadas 
outras famílias, outras pessoas, também ali pelo Poder Público. Esse 
grande movimento, eu nunca tinha visto assim, é um movimento desse 
tamanho nos últimos tempos, até pós-pandemia, de protestos nas ruas 
de uma cidade, uma cidade média, que não é uma cidade pequena, é 
uma cidade média. Eu estou aqui, nesta manhã, fazendo esse registro e 
aproveito para pedir aos meus companheiros, aos meus parlamentares 
que são ali daquela Câmara, que entendam que neste momento é 
preciso, entendo até o motivo de que existe um concurso ainda com 
validade, mas esse concurso poderia chamar os excedentes. E quero 
dizer que, no município de Esperantinópolis, houve uma redução do 
índice do FPM, da sua pontuação, é um município que tem passado 
por dificuldades financeiras, neste ano, há uma diminuição de sua 
arrecadação, dos recursos constitucionais, dos repasses constitucionais 
e, com certeza, neste momento, chamar traria um caos à economia do 
município, trazendo grandes prejuízos ao serviço público oferecido à 
população. Portanto, eu quero chamar a atenção da Câmara Municipal, 
nesse sentido, os meus colegas pelos quais tanto eu tenho apreço, que 
são meus amigos pessoais inclusive, e para que nós possamos entender 
o momento que Esperantinópolis passa e entender a motivação do 
Prefeito Aluizinho mandar esse Projeto para a Câmara. Era esse o meu 
registro. E eu espero que a população se acalme, porque tudo, na ordem 

política, nós vamos conseguir. Eu tenho certeza. Já entrei em contrato 
com alguns vereadores e me parece que vai haver uma posição mais 
favorável a esse projeto de lei. E a gente, de já, agradece e pedimos 
que a população também se acalme e aguarde os resultados, porque 
nós estamos, eu, o Deputado Antônio Pereira, o Prefeito Aluizinho e a 
própria Câmara de Vereadores, nesse entendimento de fazer o melhor 
por Esperantinópolis. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

Senhores Deputados, lembrando que a Ordem do Dia está disponível 
no grupo dos deputados. Medida Provisória n° 375, encaminhada 
pela Mensagem Governamental 131, (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
À promulgação. Medida provisória nº 376/2021, encaminhada pela 
Mensagem Governamental. Em discussão. Deputado Welington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, só Questão de Ordem para 
esclarecimento para que, depois, a gente não tenha que votar sem 
ter o conhecimento. Por gentileza, só que alguém pudesse prestar 
esclarecimento, alguém da CCJ ou V. Exa. mesmo com relação a essa 
medida provisória, qual o teor, tanto no item 2 e no item 3, que eu não 
consegui visualizar. Fiz uma pesquisa rápida e não consegui identificar 
essas duas medidas provisória a 376 e a 377. Só rapidinho, Bráulio, por 
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Welington, a 376 de 2021 trata sobre a prorrogação de 
pagamento e parcelamento de créditos tributários.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Ok, Senhor Presidente. Se V. Exa. já puder ver a 377, para não lhe 
interromper duas vezes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– A 377, que é o item 3 da pauta. Deputado Wellington, a Medida 
Provisória nº 377, ela versa sobre o mesmo assunto, ela altera apenas 
prazos para parcelamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É a 
mesma Lei 11.367. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– De nada, Deputado Wellington. A Medida Provisória nº 376: Em 
discussão. Aliás, é o item 3: Medida Provisória nº 377, encaminhada 
pela Mensagem Governamental 009 (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À 
promulgação. Item 4: a Medida Provisória nº 379 encaminhada pela 
Mensagem Governamental nº 019/2022 (lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Questão de Ordem, Senhor Presidente, deputado Wellington do 
Curso, para que eu possa fazer a discussão. Por gentileza, o projeto ou 
encaminhar, por cinco minutos, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia, 
que Deus seja louvado. Eu ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa, 
mais uma vez, para defender os professores do estado do Maranhão. 
Os professores do estado do Maranhão que, ao longo dos últimos 7 
anos e 3 meses, não tiveram a valorização devida por parte do Governo 
do Estado, que não tiveram reconhecimento por parte do Governo do 
Estado. E é por isso que na manhã de hoje quando nos debruçamos 
sobre a Medida Provisória n.º 379 que concede auxílio-alimentação aos 
servidores públicos do Estado do Maranhão, profissionais da educação, 
a gente vê quanto é pequeno, o quanto é ínfimo. O ex-governador 
Flávio Dino desrespeitou uma lei federal, desrespeitou a lei do piso. 
No final 2021, nós trouxemos para tribuna da Assembleia Legislativa 
uma ampla discussão sobre reajuste dos servidores públicos do Estado 
do Maranhão. E essa discussão que nós trouxemos é porque essa 
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discussão já permeava outras Assembleias Legislativas pelo Brasil 
afora. Outros governadores dos Estados já haviam concedido reajuste 
e nós trouxemos a discussão em outubro, novembro. Solicitando ao 
Governo do Estado para que ele pudesse conceder reajuste a todos os 
servidores públicos e o que o Governador Flávio Dino fez? Massacrou 
os servidores públicos do Estado do Maranhão. Um verdadeiro 
carrasco. Essa é a definição do ex-governador do Estado do Maranhão. 
Um verdadeiro carrasco do servidor público, carrasco do aposentado, 7 
anos e 3 meses sem conceder reajuste. Entrando na Justiça para barrar a 
o reajuste de 21,7%. Em 7 anos e 3 meses, o único Deputado Estadual 
a lutar pelo reajuste de 21,7%, o único deputado a trazer essa discussão 
sobre reajuste de outubro, em novembro, em dezembro, após muita 
pressão do Deputado Wellington, após pressão da opinião pública e 
dos servidores públicos, realizamos a audiência pública, na Casa do 
Trabalhador, chamamos os servidores públicos para um debate. O 
Governador Flávio Dino, no final do ano, resolveu conceder o reajuste 
ínfimo de 8%, pequeno diante das perdas salariais de mais de 50% ao 
longo dos últimos sete anos. Reajuste de 8% escalonado de duas vezes, 
4% em fevereiro para ser pago em março, 4% em março para ser pago 
em abril. Descontentamento geral dos servidores públicos do Estado 
do Maranhão. Prova disso que agora os policiais civis estão fazendo 
manifestação e vão paralisar todas as atividades em todo o estado do 
Maranhão. Isso mostra o desrespeito do Governador Flávio Dino, a 
falta de valorização, e, como eu já falei, carrasco do servidor público 
do estado do Maranhão, aposentados. Se engana o Governador Flávio 
Dino achando que servidor público, que policial militar, que policial 
civil, que professores, que aposentados vão votar em Flávio Dino e 
nos seus indicados e nos seus aliados. Coloquem as barbas de molho, 
coloquem as barbas de molho. O servidor público, o policial civil, o 
policial militar, os aposentados, os professores não votam em Flávio 
Dino e nos seus aliados, não votam em Flávio Dino e nos seus indicados, 
podem ter certeza disso, o descontentamento é geral. E aí, quando 
se fala dos professores, o professor e Deputado Wellington do Curso 
traz aqui o total desrespeito do reajuste que seria de 33,24%, mas que 
não foi concedido pelo governo do Estado. É o maior mau exemplo, é 
muito mau-caratismo, é muita falta de vergonha na cara, é muita cara de 
pau. 33, 24% é lei, e o governo do Estado não concedeu e faz com que 
prefeitos do interior do estado do Maranhão, de cidades do Maranhão 
também não concedam. Tenho percorrido o Maranhão, já percorri 38 
cidades, ajudando, auxiliando, orientando, discutindo, defendendo e 
entrando na justiça para que os prefeitos possam conceder reajuste. 
Agora há pouco, me antecedeu o Deputado Antônio Pereira falando da 
cidade de Açailândia. Com todo respeito ao Deputado Antônio Pereira, 
é falta de caráter e desrespeito do prefeito de Açailândia. Prefeito de 
Açailândia, respeite os professores de Açailândia. Trazendo, Senhor 
Presidente, para a pauta do item 4 da Medida Provisória. Deputado 
Wellington, V. Ex.ª está discutindo e contra os R$ 300,00 de auxílio-
alimentação para os professores? Claro que não! Eu jamais vou ser 
contra todo e qualquer auxílio benéfico para o servidor público, para 
os professores, mas eu não posso deixar de destacar a nossa luta. Se 
Flávio Dino como ex-governador não concedeu, nós estamos entrando 
na justiça para que o governo do Estado possa conceder o reajuste de 
33,24%. Assim também à Prefeitura de São Luís. Sou aliado, mas não 
alienado, por isso estou solicitando ao Prefeito Eduardo Braide que 
cumpra a lei e possa conceder o reajuste de 33,24% aos professores. 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que libere o microfone para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON D O CURSO – 
Essa medida provisória que hoje estamos aprovando é uma tentativa 
de cala a boca, de cala boca dos professores e, principalmente, de um 
sindicato pelego, de um sindicato omisso, de um sindicato covarde que 
deveria ser destruído. Um sindicato que está recebendo a sua diretoria 
supersalários, altos salários, de acordo com o Portal da Transparência. 
A denúncia não é minha; é de acordo com o Portal da Transparência. E 
a denúncia já está no Ministério Público Estadual, Ministério Público 
Federal, na Polícia Federal, na CGU, no Tribunal de Contas do Estado, 

porque é recurso do FUNDEB. Vão ter que pagar por esse descaso. 
Estão estourando o recurso da FUNDEB, gastando indevidamente. 
Alguém vai ter que pagar. E prestem atenção: recurso do FUNDEB, 
dinheiro dos professores. A qualquer instante vai chegar a Polícia 
Federal na porta. Tomem muito cuidado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. À promulgação. Medida provisória n.º 380, 
encaminhada pela Mensagem Governamental número 021, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Lei n.º 554, de autoria do 
Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Fazer 
um encaminhamento de 5 minutos, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vossa Excelência tem 5 minutos para encaminhar. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, ao longo dos últimos 
sete anos, nós discutimos, na Assembleia Legislativa, a situação dos 
conselhos. Nós discutimos, na Assembleia Legislativa, a situação dos 
conselhos da Polícia Civil, da segurança pública. Os conselhos são 
ligados às comunidades, são ligados à sociedade civil, para melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, para que tenham um acompanhamento, 
para que possam pautar políticas públicas de desenvolvimento, de 
crescimento, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas o que 
nós observamos, o que nós vimos, ao longo do tempo, nada mais foi 
o aparelhamento dos conselhos, colocando nos conselhos Secretários, 
colocando no conselho o Adjunto da Secretaria, colocando no conselho 
pessoas ligadas ao Governo do Estado. E aí pro forma, somente para 
inglês ver. Nós temos um conselho que se diz defensor das políticas 
públicas, defensor das categorias, mas o que nós observamos: conselhos 
estaduais totalmente aparelhados pelo Governo do Estado. E o que 
falar do grande escândalo que denunciamos: o escândalo dos jetons? 
O Secretário já tem a sua atividade, já tem o seu salário na Secretaria, 
já recebe um alto salário na Secretaria para desenvolver as atividades, 
para fazer o planejamento, para desenvolver ações, metas nas suas 
Secretarias e, vejam só o absurdo, o Secretário vai para uma reunião de 
conselho, que é chamado de Conselhão ou chamado de Jeton, e nesse 
Conselhão, Conselhão da corrupção, vários Secretários recebendo, no 
Conselhão; gratificações, bonificações, auxílios de 5 mil, de 8, 10 mil, 
de 11 mil, denunciamos aqui na tribuna, na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Vários secretários e vários conselheiros, 
durante o período da pandemia, vejam só, a pouca vergonha, durante 
a pandemia, não teve reunião, ou reuniões que foram feitas de formas 
virtuais e tinham remuneração, tinham benefício, tinham auxílio de 5, 
de 9, dez mil reais. Isso e um tapa na cara da população. Enquanto o 
professor vai ganhar o auxílio-alimentação de 300 reais, o Conselhão, 
do ex-governador Flávio Dino, ganhava, ganhavam 5, 10, 12 mil reais 
para participar de uma reunião, reunião pra quê? Para chegar no final, 
dizer está tudo certo e nada resolvido. Porque era isso, como é que pode 
essa redundância, o secretário tem as suas ações, o secretário tem as 
suas metas, o desenvolvimento das suas atividades na sua secretaria 
e vai participar de uma reunião de Conselhão. Dar conselho pra quê? 
34 milhões de reais que foram para vala, que não serviram para nada. 
O Conselhão se reunia, e olhe lá se se reunia, para dar conselho para 
Flávio Dino que não adiantou nada. Um conselho que orientou Flávio 
Dino a aumentar os impostos, um conselho que orientou Flávio Dino a 
colocar os maranhenses na extrema pobreza, um conselho que orientou 
Flávio Dino a apreender carros e motos dos trabalhadores maranhenses, 
para isso que serviu esse conselhão? E um rombo nos cofres públicos 
de trinta e quatro milhões de reais? É um verdadeiro absurdo, e é por 
isso que nós estamos aqui, nossa voz isso pode ser única, pode ser 
estridente, pode ficar rouca em alguns momentos, mas uma voz que não 
se cala, é uma voz que clama no deserto, é uma voz que faz oposição, 
com muita seriedade, com muita responsabilidade, e a gestão do ex-
governador Flávio Dino e a gestão de Brandão, pelo contrário, devia 
era agradecer, por que com a nossa oposição, nós mostramos as falhas, 
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os erros, os equívocos, os pecados para que possam ser corrigidos, 
às vezes, o Governo do Estado nem sabe do que está acontecendo, o 
Governo do Estado nem tem conhecimento que estão metendo a mão 
no jarro, que estão se locupletando, que estão se beneficiando, às vezes 
não tem nem conhecimento que estão mamando nas tetas do governo, 
se beneficiando do dinheiro público. Era o que tinha para o momento, 
Senhor Presidente, e o meu voto contrário à criação e composição do 
funcionamento de mais um conselho que vai sangrar ainda mais os 
cofres públicos do Estado do Maranhão, que já vem combalido, que já 
vem corroído, é um tapa na cara da população mais pobre, do trabalhador 
que do seu suor, do seu sangue paga altos impostos e leva essa máquina 
pública com mais de cinquenta secretarias. Esse é o desgoverno do ex-
governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei Complementar 001, de autoria 
do Poder Judiciário, que altera a redação dos incisos do artigo 9º da 
Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991, Código 
de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai as segundo turno. Projeto de Lei Complementar 
002, de autoria do Poder Judiciário, que altera a redação dos incisos tais 
do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro 
de 1991. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de 
Lei 280/2019.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, se possível, eu queria defender a matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vossa Excelência quer encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Quero 
Encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Cinco minutos, sem apartes. Registro a presença da Vereadora Concita 
Pinto no plenário. Seja bem-vinda.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, eu venho encaminhar o Projeto de Lei 
nº 280/2019, de autoria do Deputado estadual Vinícius Louro, que eleva 
as vaquejadas ocorridas no Parque Maratá à condição de patrimônio 
cultural de natureza imaterial do estado do Maranhão. Senhor Presidente, 
eu trago esse tema novamente à tribuna da Assembleia Legislativa, 
haja vista que todos conhecem a minha luta incessante ao esporte de 
vaquejada no estado do Maranhão, a essa cultura que é nordestina e 
tem crescido bastante no nosso estado. Antigamente, a gente percebia 
que o esporte de vaquejada trazia algumas atrocidades, mas, depois 
do nosso projeto de lei que foi aprovado para a regulamentação desse 
esporte e contra os maus-tratos de animais, a vaquejada tomou outro 
rumo e outra modalidade. Parque Maratá é um dos parques aqui que 
têm a vaquejada mais tradicional, que vem acontecendo há 32 anos 
ininterruptos, trazendo uma população de uma região do estado todo 
e de outros estados, porque se trata do Jubileu de Pinho que se realiza 
nessas datas todas. O Parque Maratá é localizada a 270 quilômetros 
da cidade de São Luís, é uma vaquejada que gera emprego e renda a 
toda uma cadeia, a toda uma cidade. Imaginemos nós, no período da 
vaquejada do Parque Maratá, que é o segundo evento maior, o segundo 
maior evento da cidade de Trizidela do Vale, tirando o aniversário da 
cidade e da cidade de Pedreiras, você chega na cidade de Pedreiras e 
Trizidela do Vale, todos os hotéis lotados, todos os salões de beleza 
lotados, todos os mototaxistas trabalhando, todos os restaurantes lotados, 
os supermercados, comércios vendendo. Então traz muito emprego e 
renda a essas duas cidades e, principalmente, à região. Quando a gente 
trata, principalmente, num momento de dificuldade de pós-pandemia, 
que nós temos, como eu falei aqui, gerar um progresso, gerar emprego 
e renda é uma forma também de incentivar o projeto de lei dessa 
magnitude, fazendo com que esse Parque de Vaquejada, que gera tanta 

riqueza, tantos dividendos a uma população, possa estar aí também 
respaldado, para que os municípios, para que o Estado possa também 
contribuir fazendo convênios, de forma que possa aumentar ainda 
mais essa festividade. Então eu quero aqui parabenizar o proprietário, 
o senhor ex-prefeito de Trizidela do Vale, Paulo Maratá, por esse 
projeto de lei que nós iremos aprovar aqui. Já conversamos com muitos 
deputados. O entendimento é o mesmo. Iremos expandir essa questão 
da imaterialidade cultural a outros parques de vaquejadas. Como hoje 
mesmo nós temos aí a maior festa do Brasil sendo realizada no Estado 
do Maranhão, numa cidade tão pequenina que é ali o município de 
Alto Alegre, onde hoje é a vaquejada do Parque Macedão, que é uma 
estrutura que era de propriedade do tio do Deputado Fábio Macedo. 
Então foi uma vaquejada que trouxe mais de 3.500 competidores de 
o todo Brasil, movimentando nove dias de eventos, sendo aí realizada 
a maior vaquejada do Brasil. Gerou até tema de discussão, Deputado 
Fábio Macedo, na época, que outros estados reclamaram através de 
ofícios, de notas, do evento dessa vaquejada. Mas isso era porque 
eles não conseguiam fazer isso em outros estados, como estado da 
Paraíba, de Pernambuco, da Bahia. E aqui, no Maranhão, onde nunca se 
esperou a maior vaquejada do Brasil com meio milhão em premiação. 
Então veio gente de todo o Brasil competir na cidade de Alto Alegre. 
Imaginem vocês, uma grande estrutura que são os motorhomes, que 
são os caminhões, que ali tem um quarto, um banheiro, que tem um 
motorista, uma secretária, dois vaqueiros, tratadores, todo um emprego 
envolvido, fora a indústria do cavalo que é altíssima, é forte, a indústria 
da ração, a indústria do soro. E o esporte da vaquejada movimenta mais 
de 600 milhões por ano em todo o Brasil. Então é realmente importante 
a gente trazer essa materialidade e quero aqui pedir a compreensão e o 
entendimento, Deputado Zé Inácio, de todos os Deputados, que a gente 
possa aprovar este tema tão importante para essa cidade de Trizidela 
do Vale, que sofre tanto como vem sofrendo, depois de uma pandemia, 
agora as enchentes. E essas festividades vêm justamente fazer com 
que essas pessoas carentes, possam vender ali nesse evento que vai ser 
realizado já esse ano, depois de São João, no primeiro final de semana 
de julho, na cidade de Trizidela do Vale. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado, a matéria vai a segundo turno. Projeto de Resolução 
Legislativa de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em Discussão. 
Em Votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 002, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em Discussão. Em Votação. 
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 004, de autoria 
do Deputado Duarte Júnior. (lê). Em Discussão. Em Votação. Os 
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a 
segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, Questão de Ordem. Esse 
requerimento do item 13, 65/2022, como eu estou aguardando alguns 
documentos, algumas informações, que se possa colocar na próxima 
sessão ou somente na próxima semana, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Próxima semana, Deputado Wellington, na sessão da terça-feira. E o 
item 14? Esse é de autoria do Deputado Roberto Costa. Requerimento 
nº 90/2022, de autoria do Deputado Roberto Costa. (lê). Em Discussão. 
Em Votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. 
Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão, desde 
que as comissões técnicas emitam os pareceres. Requerimentos à 
deliberação da Mesa. Requerimento nº 45/2022, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso. (lê). Muito bem, Deputado Wellington, V.Exa. tem 
10 minutos, estamos apreciando os itens 15 e 16, os dois requerimentos.

 O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, temos percorrido o interior do 
Estado, as cidades do Estado do Maranhão em defesa dos professores 
e na luta pelo reajuste dos 33,24% e de algo mais grave, que são 
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aplicações dos recursos do FUNDEB. Esses recursos do FUNDEB não 
têm transparência nenhuma e é por isso que a Polícia Federal já bateu 
à porta de alguns gestores públicos. E é por isso que a Polícia Federal 
já bateu a porta da Prefeitura de Pinheiro, das prefeituras que não têm 
transparência com relação à aplicação desses recursos. E na manhã de 
hoje, eu trago à tribuna da Assembleia Legislativa, uma solicitação 
com relação à Prefeitura de Mirinzal. Esses dois requerimentos que nós 
apresentamos, primeiro, é pela falta de transparência e segundo pela 
perseguição. Vou relatar para que V.Exas. possam tomar conhecimento 
do que está acontecendo. Percorremos já mais de 38 municípios, dentre 
eles, na Baixada Maranhense, a cidade de Bequimão e percorremos 
também o Litoral Maranhense. E chegando na cidade de Mirinzal 
tivemos reunião com os professores, com atuante Professora Sandra, 
presidente do sindicato, defensora aguerrida dos professores. A 
presidente do sindicato nos relatou o que estava acontecendo na cidade. 
Saímos da cidade de Mirinzal e protocolamos dois documentos, um 
solicitando que o prefeito pudesse conceder um reajuste de 33,24%, e 
outro para que o prefeito tivesse transparência nos gastos públicos, com 
relação aos recursos do Fundeb. Inclusive, protocolamos, na cidade, 
para que o prefeito pudesse encaminhar a cópia da folha de pagamento, 
da relação de todos os professores efetivos, professores contratados 
e aposentados da cidade de Mirinzal. Ao sair da cidade de Mirinzal, 
Deputado Vinícius Louro, olha com o que nos deparamos: com a 
perseguição do prefeito aos professores, fazendo transferência dos 
professores, perseguindo os professores, prejudicando os professores. 
Então me veio à memória que o prefeito, durante a eleição para prefeito 
em 2020, ele foi reclamar que havia sido perseguido pelo Governador 
Flávio Dino, ex-governador, então governador. Ele fez um vídeo no 
qual relatava que havia sido perseguido, massacrado. Até então, eu 
acreditava e acredito que realmente tenha acontecido porque, nas 
eleições de 2018, nós havíamos denunciado o Governador Flávio Dino 
pelas escutas, pelo monitoramento de deputados estaduais e federais, 
monitoramento de promotores e juízes, tendo em vista as eleições para o 
governo do Estado em 2018. Então, nós já sabíamos que isso acontecia, 
nós já tínhamos o conhecimento e acreditamos na palavra do prefeito 
que se disse ameaçado, prejudicado, injustiçado e perseguido pela 
máquina pública, pelo governo do Estado. Só que não esperávamos que 
o Prefeito Amauri, da cidade de Mirinzal, ia fazer da mesma forma com 
os professores, perseguindo os professores, prejudicando os professores, 
fazendo transferência de professores só porque estavam reivindicando 
os seus direitos, lutando pelos direitos, lutando por melhorias, lutando 
por algo que é deles. Prefeito Amauri, Deputado Wellington foi solidário 
a V. Ex.ª quando disse que estava sendo perseguido pelo governo 
do Estado, e agora V. Ex.ª vem perseguir os professores, transferir 
professores. V. Ex.ª acha qual vai ser o posicionamento do Deputado 
Wellington? No mínimo é lhe chamar de cara de pau. Prefeito Amauri, 
respeite os professores da cidade de Mirinzal. Prefeito Amauri, respeito 
o Deputado Wellington. Não é com fake news, não é com ameaças que 
eu vou deixar de ir à cidade de Mirinzal. Na semana que vem, estarei 
na cidade de Mirinzal, então V. Ex.ª trate de respeitar os professores, 
respeitar o sindicato e respeitar o Parlamento estadual, respeitar a 
Assembleia Legislativa, respeitar o Deputado Wellington. Quem foi a 
sua cidade foi um membro do Poder Legislativo Estadual, um membro 
do Parlamento estadual e, no mínimo, exigimos respeito. Fiz da forma 
correta, da forma democrática e solicitei a V. Ex.ª que encaminhasse à 
Assembleia Legislativa uma cópia da folha de pagamento, explicação 
de como V. Ex.ª aplicou os recursos do Fundeb, somente isso. Prefeito 
da cidade de Mirinzal, Prefeito Amaury, respeite os professores. E 
mais ainda: esse dinheiro tem dono. Esse dinheiro não é para comprar 
fazenda, não é para comprar cabeça de boi. Esse dinheiro não é para 
comprar posto de gasolina. Esse dinheiro tem dono, Prefeito, e esse 
dinheiro tem que ser pago aos professores. E assim como o Prefeito 
de Mirinzal tem que criar vergonha na cara, o Prefeito de Bequimão, 
o Prefeito de Peri Mirim, o Prefeito de Palmeirândia, de Apicum-Açu, 
de Serrano, todos esses prefeitos da Baixada que nós percorremos 
estão com o mesmo problema. E passamos não só a cobrar o reajuste 
de 33,24%, não só cobrar transparência com a aplicação dos recursos 

do Fundeb. E, diga-se de passagem, Prefeito, V. Ex.ª está brincando 
com fogo. Recurso do Fundeb é recurso federal. Quem fiscaliza é o 
Ministério Público Federal. Quem fiscaliza é a Polícia Federal. V. Ex.ª 
pode ser surpreendido com uma visita da Polícia Federal na sua porta e 
na porta da Prefeitura. E mais ainda: passamos, a partir dessas denúncias, 
também investigar o transporte público, o transporte escolar na sua 
cidade e a merenda escolar. Recebemos um vídeo, na manhã de ontem, 
do descaso com o transporte público. Alunos da rede pública estadual e 
municipal, caindo na água, atravessando um pequeno riacho para poder 
chegar à escola. Esse é o prefeito de Mirinzal? Esse é o prefeito que foi 
perseguido por Flávio Dino durante as eleições? Esse é o prefeito que 
persegue os professores? Senhor Prefeito, V. Exa. encontrou um cabra 
macho, um deputado destemido, corajoso e que vai voltar a sua cidade 
quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso e investido do 
meu cargo, conferido pelo apoio popular, graças a Deus e à população 
do estado do Maranhão. A ela devo respeito. Devo respeito à população 
de Mirinzal, tendo sido eleito com votos ou não da população de 
Mirinzal, dos professores de Mirinzal. Mas sou o deputado estadual 
de sete milhões de habitantes. Sou o deputado da população deste 
estado. Sou o deputado também da população de Mirinzal e voltarei 
quantas vezes forem necessárias. Estamos solicitando, inclusive, uma 
audiência pública para discutir a situação da cidade de Mirinzal. V. 
Exa. tem que prestar atenção é com o recolhimento previdenciário, 
professor passando dificuldade na hora de se aposentar. V. Exa. tem que 
se preocupar é com o transporte escolar. V. Exa. tem que se preocupar 
é com a merenda escolar. V. Exa. tem que se preocupar é com o recurso 
do Fundeb, que é recurso federal. Senhor Presidente, apresentamos 
aqui, na manhã de hoje, dois requerimentos: um solicitando ao Prefeito 
que encaminhe expediente à Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, solicitando informações de por que removeu os professores, 
por que fez a movimentação de professores, após a audiência, após a 
reunião com o Deputado Wellington com perseguição. E vamos tomar as 
devidas providências com o Ministério Público Estadual e no Judiciário 
Maranhense. E o segundo requerimento, Senhor Presidente, de nº 46, 
solicitamos ao prefeito que encaminhe à Assembleia Legislativa os 
esclarecimentos sobre como e onde foram utilizados os recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, do 
FUNDEB. Prefeito de Mirinzal, agora, Vossa Excelência, se não tem 
uma Câmara Municipal, se não tem vereadores que fiscalizam a partir 
de agora Vossa Excelência tem um deputado estadual que fiscaliza a 
aplicação do dinheiro público.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o microfone do deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Estou voltando porque eu utilizei os 10 minutos, seria pra cada tema 
somente um, muito obrigado, meu Presidente, pela benevolência, 
e é por isso que eu não canso de enaltecer e de agradecer. O homem 
não pode prometer muito, mas o pouco que ele prometa ele tem que 
honrar e tem que cumprir, e poucos homens na política do estado do 
Maranhão têm palavra. E um desses poucos homens que têm palavra na 
política maranhense se chama Othelino Neto, Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. A gratidão do deputado Wellington 
do Curso, sempre na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Vossa Excelência mesmo sendo do PCdoB, do partido do ex-governador 
do estado nunca cerceou a palavra do deputado Wellington, nunca 
nem de forma velada, de forma silenciosa, Vossa Excelência pediu ao 
deputado Wellington que pudesse maneirar, reduzir, a fiscalização ou 
as denúncias que fazemos com muita responsabilidade. E é por isso 
que eu tenho o respeito, a admiração e , mais ainda, gratidão, ao meu 
Presidente. Eu tenho um Presidente na Assembleia Legislativa, que 
é amigo, parceiro dos deputados. Deputado Wellington, somos 42 
deputados, somente dois de oposição, aqui eu posso exercer o meu papel 
parlamentar de fiscalizador e oposição porque eu tenho um Presidente 
que respeita os deputados e é por isso que eu babo, é por isso que eu 
reconheço, é por isso que eu agradeço, gratidão permeia o meu coração, 
meu presidente Othelino é um dos melhores presidente que já passou 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Presidente, só para 
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concluir, estive na cidade de Itinga e trago aqui um apelo da população 
de Itinga e dos professores da cidade de Itinga que passam pelo mesmo 
problema, nós já estivemos na cidade de Itinga uma reunião com os 
professores e protocolei a solicitação de uma audiência pública pela 
Assembleia e vamos levar pela Assembleia Legislativa do estado do 
Maranhão, uma audiência pública, na cidade de Itinga, para discutir o 
reajuste de 33,24%, para discutir o recursos do Fundeb e o rateio para os 
professores, para discutir por que prefeito está recolhendo a Previdência 
e não está repassando para a União e principalmente também o plano de 
cargos e carreiras dos professores, na cidade de Itinga, professores de 
Itinga, população de Itinga, agora Itinga tem um deputado que defende 
a população e faremos uma audiência pública na cidade em defesa dos 
professores, parabéns às professoras e vereadoras, melhor, vereadora, 
Tânia, vereadora Gardênia, vereador Wil, vereador Caboclo e vereador 
Leandro, cinco vereadores que defendem os professores na cidade de 
Itinga, estaremos na próxima semana, fazendo audiência pública em 
defesa dos professores na cidade de Itinga, prefeito de Itinga, respeite 
os professores e respeita a população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 15 em votação, deputados que aprovam, aliás, é requerimento à 
deliberação da Mesa. Deputada Cleide Coutinho, como V. Ex.ª vota? 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, deferido ou indeferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deferido. Presidente, quero exaltar este momento que é um momento 
ímpar e oportuno na Assembleia Legislativa, diante de tantas lutas, ter 
deferimento do requerimento, mas também acredito que a Mesa teve 
a sensibilidade, já que os professores da cidade de Mirinzal passam 
por dificuldades neste momento, e vão ter o apoio, neste momento, da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, mais 
uma vez, Presidente, por me permitir exercer meu mandato de deputado 
estadual. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento nº 46. Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido o requerimento. Requerimento nº 88, Deputada Daniela, 
está ausente. Item 18. Requerimento 91, de autoria do Deputado Fábio 
Braga (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Senhoras e senhores deputados, em virtude 
do afastamento do Deputado Fábio Braga, licenciado nos termos 
do artigo 72 do Regimento Interno e nos termos do comunicado 
enviado à Mesa Diretora pelo Sr. Domingos Sousa Serra, Toca Serra, 
prefeito do município de Pedro do Rosário, daremos posse no cargo 
de deputado estadual ao Sr. José Benedito Pinto, segundo suplente de 
deputado estadual, da Coligação Todos pelo Maranhão. Solicitamos a 
todos que adotem posição de respeito para a tomada do compromisso 
constitucional do Sr. José Benedito Pinto, nos termos do artigo 5º 
do parágrafo 3º do Regimento Interno. Prometo manter, defender e 
cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar 
a leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que 
me foi confiado pelo povo do Maranhão. Declaro empossado no cargo 
de deputado estadual o Sr. José Benedito Pinto que adotará o nome 
parlamentar de Jota Pinto. Suspendo a sessão por cinco minutos para 
que o Deputado Jota Pinto receba os cumprimentos dos demais colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Reaberta a Sessão. Concedo cinco minutos para o Deputado Jota Pinto 

fazer o pronunciamento se assim o desejar. Deputado Fábio Macedo.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (Questão de 

Ordem) – Enquanto ele se dirige à tribuna, eu gostaria só de parabenizar 
o Deputado Jota Pinto, que hoje assume o mandato, e dizer que é muito 
bem-vindo agora aqui entre a gente. V. Exa. já, por vários mandatos, 
esteve aqui. E também dizer que hoje é um momento de muita alegria, 
porque o Podemos, que não tinha nenhum deputado estadual aqui na 
Assembleia, agora passa a ter dois deputados. E aproveito e também 
peço à Mesa que já mude no painel, coloque o Fábio Macedo, Bráulio, 
PODEMOS e Deputado Jota Pinto também PODEMOS. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Fábio, tanto V. Ex.ª, se já não o fez, como o Deputado Jota 
Pinto, que hoje assume, devem fazer por escrito a solicitação para a 
Mesa. Deputado Jota Pinto, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, galeria, imprensa, 
servidores, primeiro agradecer a Deus por esse momento, depois, 
agradecer a todos aqueles que, na última eleição, me deram mais de 24 
mil votos e me fazem como suplente agora na licença do Deputado Fábio 
Braga. Nós assumimos a oportunidade de assumir aqui. E, Presidente, 
eu assumo com a mesma alegria de quando me elegi deputado em 2010 
e assumi em 2011. É com essa mesma alegria que eu assumo esses 
meses com a licença do Deputado Fábio Braga, que pediu a licença 
para resolver questões pessoais. E é uma responsabilidade muito 
grande de estar aqui no lugar do Fábio, que é um deputado de grande 
experiência, que vem fazendo muito pelo estado do Maranhão. Então 
é um momento de alegria e gratidão. Queria cumprimentar o Ricardo, 
Secretário Adjunto da Secretária de Articulação Política, também, 
obrigado pela sua presença. E dizer a todos os maranhenses que retorno 
a essa Casa e da mesma forma com que eu contribui quando eu estive 
aqui como deputado em quatro anos, de trabalhar e contribuir com o 
estado do Maranhão, trabalhando, apresentando projetos e proposições 
importantes para esse estado. Eu digo a V. Exas. que, a cada dia que 
eu entrava aqui como cidadão comum e agora como deputado, sempre 
tive o respeito e o carinho dos parlamentares e dos servidores dessa 
Casa, Presidente, e aí eu quero parabenizar Vossa Excelência, não só os 
deputados, mas todos os servidores, todas as vezes que vim a essa Casa 
sempre me receberam de braços abertos e de uma forma carinhosa, e 
sempre nos deixou muito feliz. E hoje eu já dizia para os colegas aqui, 
dizer para o Hélio: Hélio, chego aqui com a mesma alegria de 2011. 
E dizer, Presidente, que nessa passagem de alguns meses, aqui nós 
estamos à disposição para contribuir com todos os colegas e também 
de aprender com os colegas, esse é o momento também que eu quero 
aproveitar bem esses meses para aprender com os colegas. Eu acho 
que a gente tem muito a aprender durante, deputado Wellington, nesses 
quatro meses que eu vou ficar aqui na Assembleia Legislativa. Dizer 
aos meus amigos do estado do Maranhão, da Região Metropolitana, 
da Baixada Maranhense, da região do Munim, conte com o deputado 
amigo, conte com o deputado que sempre teve de portas abertas e 
sempre estendeu a mão para trabalhar, principalmente para aqueles 
que mais precisam, pelo estado do Maranhão. Queria saudar aqui de 
maneira especial, eu não podia dizer que de momento de compartilhar 
essa alegria com os nossos amigos, mas com a minha família também 
aqui representada pela vereadora Concita Pinto, as nossas filhas estão 
trabalhando, não puderam vir aqui, são três filhas e agora estou cuidando 
muito de neto, já tem dois netos. Então eu estou na fase agora de cuidar, 
também, de neto, mas agradecer a tua presença, Concita, vereadora do 
PCdoB, por você está aqui, os vereadores da Raposa, o Moreira que 
está aqui, os vereadores de São José de Ribamar, os vereadores de Paço 
do Lumiar, aqui o padre Fábio Rondon, pastor Naldo, os vereadores 
da Baixada representando, o Luís que está aqui presente, o Kennedy, 
de Viana, e tantos, os movimentos negros representados aqui pelo 
Clayton, o movimento comunitário, representado pelo Paulo, são tantas 
as lideranças aqui presentes, o nosso primeiro suplente de vereador de 
Ribamar, o meu amigo James Galhardo, que está na galeria com meu 
amigo Manoel. Presidente, era muita gente querendo vir aqui também 
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dar esse abraço na gente e em você também, mas, infelizmente, nós 
estamos num plenário, menor, mas, com certeza, nós vamos estar 
aqui no gabinete à disposição de todos vocês. Dizer também, eu não 
poderia deixar de registrar um fato importante acontecido nos últimos 
dias, foi a chegada ao Governo do Estado do Governador Brandão. 
O Governador Flávio Dino fez muito por esse estado, durante esses 
sete anos, ao lado de um homem do sertão, esse homem é o Brandão. 
E na fala dele, Ricardo, eu via que ele falava com o coração dizendo 
que ele seria, ia ser o governador de sete milhões de maranhenses, e 
ele citava alguns pontos importantes: Entre tantos pontos mais de mil 
e quatrocentas novas escolas ou recuperadas ou escolas novas feitas 
que é um marco do Governo Flávio Dino que irá continuar no governo 
Brandão. Então, nós vamos estar aqui também como deputado da base 
também para apoiar também o governador Brandão para fazer, para dar 
continuidade e fazer muito mais pelo estado do Maranhão. É importante 
que essa Casa tenha essa sensibilidade e eu percebo neste momento esse 
sentimento também, por parte da população maranhense, da esperança 
de ter um sertanejo, um homem do Sertão, que quer trabalhar, ele tem 
todas as qualidades, tem experiência, deputado, ele tem aquilo que 
poucos têm, conhece a máquina como ninguém e tem a sensibilidade 
política. Isso é muito importante. Eu dizia que ele fez algo interessante, 
ele trouxe para seu governo quatro peças importantes, um quarteto, que 
é o Ex-governador Zé Reinaldo, com muita experiência, o Ex-prefeito 
Luiz Fernando, uma parte também importante, o Rubens Pereira 
Júnior na Articulação Política, e quem já foi Secretário de Articulação 
Política como eu, sabe que na Articulação Política tem que ter alguém 
com sensibilidade nesse setor, e ele trouxe o Madeira, que também já 
foi prefeito, deputado, também com muita experiência, aí une com a 
juventude. Eu tenho certeza de que será um grande governo, eu tenho 
certeza de que nós, aqui no Legislativo, também iremos contribuir para 
que o Brandão possa trabalhar muito mais pelo estado do Maranhão. 
Por fim, quero agradecer ao Deputado Fábio Macedo, hoje presidente 
do nosso partido, o Podemos, um partido que, em uma semana, ficou 
grande no estado do Maranhão. Eu estou alegre e muito feliz de fazer 
parte do Podemos, uma chapa que montamos em uma semana, mas uma 
chapa que com certeza fará um bom número de deputados estaduais e 
federais. O Fábio vem aqui para somar com o Partido. Muito feliz de 
hoje ter dois deputados, V. Ex.ª e eu, que assumi aqui como suplente, 
mas dizer que nós vamos caminhar para fazer e transformar um partido 
grande no estado do Maranhão. Bráulio, a você e a todos os funcionários 
nossa gratidão, nosso carinho, nossa amizade, nosso respeito. A todos 
um bom dia, que Deus no abençoe, que Deus nos proteja. Eu concluo 
dizendo: muito obrigado, Senhor! 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Jota Pinto, seja bem-vindo de volta à Assembleia que V. 
Ex.ª exerça o mandato com a dedicação costumeira. Conte com todo 
o nosso apoio e com a estrutura da Assembleia para que V. Ex.ª possa 
exercer bem o mandato, fazer as suas proposições, apresentar os seus 
projetos de lei. Aqui nós temos por dever e nos é prazeroso dar todas as 
condições para que os deputados possam produzir bem no exercício dos 
seus mandatos. Portanto, saiba que é razão de alegria recebê-lo aqui, V. 
Ex.ª terá todo o apoio desta presidência com a solidariedade plena dos 
colegas para que possa defender o Maranhão, especialmente a nossa 
querida Baixada Maranhense de onde V. Ex.ª é originário. Tempo dos 
Partidos ou Blocos. Eu vou passar aqui a presidência para o Deputado 
Ricardo porque eu vou precisar me ausentar para que ele possa dar 
seguimento à sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Tempo dos Partidos ou Blocos, Bloco Parlamentar 
Democrático. Deputado Vinícius Louro, em seguida, o Deputado 
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Wellington, 10 minutos, por gentileza, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS - Dez minutos ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros, senhoras 

e senhores Deputados, internautas, telespectadores, na manhã de 
hoje, trazemos mais uma luta nossa em defesa dos policiais militares, 
policiais civis, dos aprovados em concurso público na Polícia Militar 
do Estado do Maranhão. Nós apresentamos, na Assembleia Legislativa, 
mais uma vez um Requerimento, solicitando a nomeação de todos os 
aprovados no último concurso da Polícia Militar. Nós ainda temos 
mil e quatrocentos aprovados no último concurso da Polícia Militar. 
Nós temos ainda os sub judice do concurso da polícia militar e temos 
também os remanescentes. E, na tarde de hoje, na noite de hoje, melhor 
dizendo, por volta das dezenove horas, teremos uma audiência, teremos 
uma reunião com os aprovados no concurso público da Polícia Militar. 
São os aprovados, os remanescentes do último concurso. A nossa luta 
permanente em defesa da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado do 
Maranhão. Ao chegar na Assembleia Legislativa, hoje nós encontramos 
o atual Secretário de Segurança Pública, Coronel Leite. Eu destaquei 
para o Coronel Leite algumas demandas que nós temos e precisamos 
tratar com a Secretária de Segurança Pública. Solicitei, inclusive, uma 
agenda com o novo secretário e destaquei para o Secretário a alegria de 
tê-lo como Secretário de Segurança Pública. Eu justifiquei o porquê. A 
alegria de ter o Coronel Leite como Secretário de Segurança Pública 
é pela valorização da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Assume 
a segurança pública do estado do Maranhão um coronel da Polícia 
Militar, então a valorização, o respeito à nossa briosa Polícia Militar. 
O Deputado Wellington do Curso, que embaixo do seu sapato tem um 
coturno, que embaixo do seu terno tem uma farda, defende os policiais 
militares e policiais civis do Estado do Maranhão. Eu solicitei, de 
imediato, uma audiência com o Secretário de Segurança Pública, para 
que possamos tratar sobre assuntos de interesse da população, a melhoria 
da segurança pública para a população do estado, de equipamentos, 
armamentos, viaturas e a nomeação de mais aprovados e de novos 
aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E, na 
semana que vem, teremos uma agenda com o Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Maranhão. E aos aprovados do concurso da 
Polícia Militar, da Polícia Civil, o meu compromisso, a luta permanente 
pela nomeação de todos os aprovados no concurso da Polícia Militar e 
da Polícia Civil. Então deixo aqui mais uma vez a nossa luta. Desde o 
primeiro momento da realização do concurso, denunciamos as etapas 
do concurso, denunciamos o que aconteceu com o concurso e temos 
solicitado a nomeação de todos os aprovados. E só vou me aquietar, 
só vou parar depois da nomeação de todos os aprovados, e sou vou 
me aquietar, só vou parar, depois da nomeação de todos os aprovados 
na Polícia Militar e na Polícia Civil do Estado do Maranhão. Senhor 
Presidente, destaco neste momento também a nossa luta, a peregrinação, 
percorrendo o interior do Estado, em defesa dos professores do Estado 
do Maranhão. No último domingo, os professores na cidade de Colinas 
se reuniram e fizeram uma manifestação pacífica em frente à prefeitura, 
nas principais ruas da cidade, lutando por seus direitos, somente isso, os 
professores, na cidade de Colinas, só estão lutando pelos seus direitos e 
contam com o apoio do deputado Wellington do Curso, contam com a 
luta do deputado Wellington do Curso, professores da cidade de Colinas 
contam com a defesa do professor e deputado estadual Wellington do 
Curso. E na próxima semana teremos uma reunião na cidade de Colinas 
para defender os professores da cidade de Colinas. Uma audiência para 
tratar dos assuntos de interesse dos professores. Senhor presidente, 
também estaremos na próxima semana em uma reunião com os 
professores na cidade de Jatobá, na luta em defesa dos professores na 
cidade de Jatobá. Então, professores da cidade de Jatobá, contem com 
o professor e deputado Wellington do Curso, faremos uma audiência, 
uma reunião para tratar do reajustes de 33,24%, retroativo a janeiro, 
as sobras do recurso do Fundeb, tratar também da aposentadoria, 
recolhimento previdenciário, teremos uma audiência, uma reunião, 
na cidade de Jatobá, em defesa dos professores da cidade de Jatobá. 
Senhor Presidente, teremos uma reunião, uma audiência também na 
cidade Barão de Grajaú em defesa dos professores na luta pelo reajuste 
de 33,24%, retroativo a janeiro, também pelas sobras do Fundeb, que 
seja aplicado um abono para os professores e também recolhimento 
previdenciário, lá na cidade de Barão de Grajaú. Na próxima semana, 
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teremos uma audiência, uma reunião na cidade de Barão de Grajaú. 
Mandar um abraço para o Presidente do sindicato, mandar uma abraço 
também para o nosso amigo, professor Soile, meu amigo, há mais de 
20 anos, meu amigo muito antes de ser Deputado Estadual, estudamos 
juntos, professor Soile, da cidade de Barão de Grajaú, o nosso cordial 
abraço, estamos juntos nessa luta na cidade de Barão de Grajaú. Então, 
na próxima semana, estaremos na cidade de Barão de Grajaú. Senhor 
Presidente, estamos agendando também uma reunião, uma agenda 
na cidade de Parnarama com os professores para discutir, debater, os 
assuntos de interesse, direito dos professores na cidade de Parnarama. 
Então, na próxima semana, teremos uma reunião, uma audiência com 
os professores, na cidade de Parnarama. Por que estamos relatando 
essas nossas viagens, essas nossas lutas pelo interior do Estado? Em 
defesa dos professores do Estado do Maranhão. E eu faço referência 
também à cidade de Araioses. Estivemos na cidade de Araioses com a 
Prefeita, protocolamos o documento e, até hoje, não recebemos resposta 
da Prefeita Luciana 30. E é por isso que nós temos uma luta, nós temos 
um lado. Estamos ao lado dos professores da cidade Araioses. Quero 
parabenizar o Vereador Arnaldo, um Vereador atuante na cidade de 
Araioses. Nossa luta, na cidade de Araioses, com os professores, com o 
sindicato. Todos eles estão na luta junto com os professores na cidade 
de Araioses. Então, fica aqui o nosso apelo para que a prefeita possa 
mandar as informações que estamos aguardando. Senão, na próxima 
semana, já estaremos na cidade de Araioses, bem como também na 
cidade de Monção, nas outras cidades onde estamos fazendo a luta 
em defesa dos professores. Era o que tinha para o momento, Senhor 
Presidente. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o estado do 
Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Independente, líder Deputado 
Arnaldo Melo. Ausente. Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão, 
Deputado Duarte Júnior, também ausente. Escala de reserva progressista, 
Solidariedade/PSDB, também ausente. 

V – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RICARDO RIOS – Não há nenhum orador inscrito. Nada mais havendo 
a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legis-
lativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão, realizada 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 

Gomes. 
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 Hele-
na Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Cos-
ta, Wellington do Curso e Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (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 Caval-
cante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,  Rildo Amaral, Vinícius 
Louro e Zé Inácio Lula. 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): Wellington do Curso, Adelmo Soares, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutor Yglésio, Roberto Costa, Duarte Júnior e Fábio Braga. 
Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Pres-

idente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando informando que 
o Projeto de Lei nº 280/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro 
ficou transferido devido à ausência do autor. Em seguida, submeteu a 
deliberação do Plenário que aprovou: Requerimento nº 81/2022, de au-
toria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja discutido e vota-
do, em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se 
logo após a presente sessão, o Projeto de lei nº 116/22, de sua autoria; 
Requerimento nº 82/2022, de autoria do Deputado Adriano, solicitan-
do que seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para dis-
cussão e votação em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após 
a presente sessão, o Projeto de Resolução Legislativa nº 8/2022, de sua 
autoria; Requerimento nº 85/2022, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene, para o dia 
25 de agosto do corrente ano, às 11 horas, em homenagem ao Dia do 
Soldado; Requerimento nº 86/2022, de mesma autoria, solicitando que 
seja agendada uma Sessão Solene, para o dia 12 de maio do corrente 
ano, às 11 horas, em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem; 
Requerimento nº 87/2022, ainda de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, solicitando que enviando mensagens de aplausos, manifestando 
extensa admiração a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mara-
nhão, na pessoa do Presidente Senhor Kaio Saraiva, pela comemoração 
dos 90 anos do surgimento da OAB-MA e O Requerimento nº 089/2022, 
de autoria do Deputado Wendell Lages,  solicitando que seja submetido 
ao regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em Ses-
são Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto 
de Lei nº 107/2022, de autoria do Poder Executivo. Por fim à Mesa 
deferiu o Requerimento nº 83/2022, de autoria do Deputado Ciro Neto, 
solicitando que seja encaminhado expediente ao Governador do Estado 
Senhor Carlos Brandão, a Secretária de Meio Ambiente Senhora Rayssa 
Queiroz e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Tiago Fernandes, 
solicitando informações sobre o sistema de logística reversa de me-
dicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e de suas embalagens 
após o descarte, bem como o cumprimento da lei nº 11.247, de 27 de 
março de 2020 que institui a “campanha estadual de conscientização 
para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso”. 
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 Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 
de abril de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente

Deputada Betel Gomes
Primeira Secretária, em exercício

Deputado Wendel Lages
Segundo Secretário, em exercício

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
REALIZADA AOS 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 
2022, ÀS 09:00 HORAS , NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-
DO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
WENDELL LAGES
ZÉ INÁCIO 
WELLINGTON DO CURSO 
                          
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 115/ 2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 107/2022, que dispõe sobre a repartição da parcela de 25% (vinte 
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e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Op-
erações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS), pertencente aos municípios, na forma do inciso II do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal 

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº029/2022 – Emitido ao PROJETO DE RES-
OLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/2021, que Institui o Programa de 
Combate à Desinformação no âmbito da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 111/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
087/2021, Dispõe sobre o registro pela internet de Boletim de Ocorrên-
cia de crime praticado contra mulher por violência doméstica e familiar, 
criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência, nos termos 
que indica.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 113/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
015/2022, dispõe sobre a obrigação de os estabelecimentos de ensino 
do Estado de Maranhão notificarem o pai, a mãe ou os responsáveis 
legais dos alunos, nos termos que indica”.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RICRDO RIOS 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 114/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
090/2022, que Institui o Programa Estadual de incentivo aos cursos 
sociais, populares e comunitários

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARAN-
HÃO, em 13 de abril de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 10/2022. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática. FORNECE-
DORA: R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 
LTDA, CNPJ nº 54.561.071/0001-92. VALOR TOTAL DO PEDIDO: 
R$ 18.282,00 (dezoito mil e duzentos e oitenta e dois reais). NOTA 
DE EMPENHO: Nº 2022NE000677 de 29/03/2022, no valor de R$ 
18.282,00 (dezoito mil e duzentos e oitenta e dois reais). PRAZO 
PARA ENTREGA DO MATERIAL: 30 (trinta) dias contados a partir 
da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. GARAN-
TIA DO PRODUTO: 12 (doze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal 
n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0572/2022-ALEMA. ASSI-
NATURAS: Carlos Eduardo Fernandes Maciel – Fiscal do contrato e 
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do 
Maranhão pela CONTRATANTE e Vanessa Pereira de Freitas, CPF nº 
338.580.138-97, representante legal da CONTRATADA. DATA DA 
ASSINATURA: 11/04/2022. São Luís – MA, 13 de abril de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001⁄2022 – CPL/
ALEMA

EDITAL

PROCESSO ADMINSTRATIVO N.º 0540/2022 - AL 
 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS – 
INSTRUTORES, PROFESSORES E PALESTRANTES – PARA CA-
DASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E 
TREINAMENTO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES EDUCACIO-
NAIS, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HU-
MANOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NOS TERMOS DO ART. 
25 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: A PARTIR DA PUBLI-
CAÇÃO DESTE INSTRUMENTO.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no 
térreo do prédio sede localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
S/N – Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/Maranhão

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2022– CPL/
ALEMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3390/2021-ALEMA

EDITAL

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.294.848/0001-941, com 
sede Avenida Jerônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor – Coha-
fuma – São Luís/Maranhão, neste ato designada ALEMA, por meio 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela 
Resolução Administrativa nº 143/2021, publicada no Diário Oficial da 
Assembleia  na edição do dia 02 de fevereiro de 2021 com efeitos ret-
roativos a 01 de fevereiro de 2021, neste ato denominada COMISSÃO, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Cham-
amento Público para Credenciamento de pessoas físicas – instrutores, 
professores e palestrantes – para cadastro de prestação de serviços 
de capacitação e treinamento no âmbito das atividades educacionais, 
desenvolvimento e formação de recursos humanos na Escola do Legis-
lativo, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 

O presente Credenciamento será regido pelo artigo 25 da LEI Nº 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicáveis 
à matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e 
condições abaixo declinadas.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Edital o Credenciamento de pes-

soas físicas – instrutores, professores e palestrantes – para cadastro 
de prestação de serviços de capacitação e treinamento no âmbito das 
atividades educacionais, desenvolvimento e formação de recursos hu-
manos na Escola do Legislativo, nos termos do art. 25 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

1.2 - O referido credenciamento não estabelece qualquer 
obrigação da Escola do Legislativo (ELEMA) em efetuar a contratação, 
constituindo apenas cadastro de prestadores de serviço aptos a atender 
às demandas de acordo com a oportunidade e conveniência administra-
tiva apresentada pela ELEMA.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CRE-
DENCIAMENTO.

2.1-  Poderão participar do credenciamento as pessoas físicas que 
se inscreverem e comprovarem habilitação para prestação dos serviços 

descritos no Anexo III do Termo de Credenciamento (ANEXO I DO 
EDITAL), conforme requisitos exigidos neste instrumento de chama-
mento, concordando com os valores propostos pela Contratante;

2.2- Não poderão participar do Credenciamento os interessados 
que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 
87 da Lei Nº 8.666/93 - Lei das Licitações.

2.2.1-Tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da 
Administração, direta ou indireta, na forma descrita na Lei Federal Nº 
8.666/93, Art. 87, Inciso IV;

2.2.2- Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou par-
ticipação com servidor ou dirigente ligado a qualquer um dos órgãos 
envolvidos neste processo;

2.3- Não podem participar do presente Credenciamento servidores 
públicos pertencentes aos quadros de servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão (ALEMA).

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

3.1. As etapas seguintes caracterizarão o processo de
credenciamento:
3.1.1. Inscrição
3.1.2. Habilitação
3.1.3. Seleção

4 - DA FORMA DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. A inscrição do profissional técnico-especializado será feita 
pelo próprio candidato ou por procurador oficialmente constituído para 
este fim, diretamente na Escola do Legislativo, setor da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque – 
Sítio do Rangedor – Calhau – São Luís, no Estado do Maranhão, com a 
entrega, sem ressalvas, de todos os documentos elencados neste Termo, 
onde o candidato receberá um protocolo de inscrição.

4.1.1 O candidato poderá também se inscrever por meio virtu-
al, enviando toda a documentação para o e-mail escoladolegislativo@
al.ma.leg.br, sendo obrigatoriamente anexados todos os documentos 
elencados em formato PDF.

4.2. Será permitida a inscrição em apenas 01 (uma) área de con-
hecimento e 04 (quatro) subáreas, de acordo com o perfil comprovado 
da formação, qualificação técnica e experiência do candidato, conforme 
tabela abaixo: 

NÍVEL ÁREA DE ATUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO BÁSI-
CA EXIGIDA

Médio/
Técnico

1. Desenvolvimento 
técnico

- Certificado de Nível médio 
reconhecido pelo MEC

Superior

1. Formação e desen-
volvimento técnico e 
gerencial;
2. Desenvolvimento 
pessoal e institucional

- Certificado de Graduação 
reconhecido pelo MEC

Notório 
Especial-
ista

1. Formação e desen-
volvimento técnico e 
gerencial;
2. Desenvolvimento 
pessoal e institucional;

- Certificado de Graduação 
reconhecido pelo MEC
- Declarações comprobatórias 
da notória especialidade

4.3. As informações prestadas no ato da inscrição serão de intei-
ra responsabilidade do candidato, tendo a ELEMA o direito de excluir 
deste processo de credenciamento aquele que não apresentar os docu-
mentos e dados solicitados de forma completa e correta.

4.3.1 A comissão de credenciamento poderá fazer diligências na 
documentação quando houver dúvida sobre sua originalidade, poden-
do ser solicitada a apresentação da documentação original, de forma 
presencial. 

4.4. O período do credenciamento, na forma presencial, será per-
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manentemente aberto e acontecerá sempre em dias úteis, no horário das 
08h às 14h.

4.5. Lista de Documentos obrigatórios a serem apresentados no 
ato da inscrição:

1. Cópia do Documento de Identidade 
2. Comprovante de residência atualizado;
3. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF 

e Comprovante de situação cadastral do CPF
4. Comprovante de Escolaridade, de acordo com a área de 

conhecimento, podendo ser apresentada Declaração de Conclusão de 
Curso expedida pela Secretaria Acadêmica (desde que possua data de 
emissão não superior a 12 meses até a data da inscrição), em conformi-
dade com a legislação educacional vigente.

5. Formulário de Solicitação de Credenciamento preenchi-
do (Anexo I do Termo de Credenciamento (ANEXO I DO EDITAL));

6. Currículo Lattes/CNPq, formato completo - criado em: 
www.cnpq.br; a comprovação da formação, qualificação e experiên-
cia profissional deverão ser feitas quando estiverem relacionadas aos 
critérios de pontuação. Elas devem ser feitas por meio de Diplomas, 
Certificados, Declarações de Qualificação Técnica, Atestados de Ca-
pacidade Técnica, Declarações de Prestação de Serviços, Contrato de 
Prestação de Serviços/notas fiscais e correlatos

7. No caso em que a formação exigida é a de nível médio, 
fica admitida apresentação do Currículo Vitae.

8. Comprovante de Conta Corrente; 
9. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão 

Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
10. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
11. Certidão Negativa de Débitos Federais:
12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
13. Declaração de Idoneidade, conforme modelo (Anexo 

IV do Termo de Credenciamento (ANEXO I DO EDITAL));
n.  Comprovante de PIS/PASEP 

4.5.1. As cópias dos documentos deverão ser autenticadas em 
cartório ou apresentadas em original para autenticação da cópia pela 
Comissão de Credenciamento da Escola do Legislativo.

4.6 - DAS REGRAS COMUNS À TODA A DOCUMEN-
TAÇÃO:

a) Os documentos que não mencionarem o prazo de validade 
serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, 
salvo disposição em contrário determinado em lei ou em regulamento 
próprio.

b) As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal, 
e poderão ser objeto de diligências da Comissão de Credenciamento.

c) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresen-
tados por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocópia em papel 
termo sensível (fac-símile), autenticada por tabelião de notas ou pela 
Comissão de Credenciamento.

d) Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação 
pela Comissão de Credenciamento, deverá oferecer original e copiados 
documentos na sessão de julgamento.

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados 
para habilitação deverão conter o nome do candidato, salvo as contas 
de comprovação de endereço.

4.7. DO NOTÓRIO ESPECIALISTA 

4.7.1. A Escola do Legislativo poderá optar por contratar notórios 
especialistas para ministrarem cursos e workshops que estão ou não el-
encados nas áreas de interesse (anexo III do Termo de Credenciamento 
(ANEXO I DO EDITAL)). Ao ser credenciado, fica facultado ao candi-
dato apresentar seu portfólio de cursos/workshops/palestras, que ficarão 
no banco de dados da Escola do Legislativo para futuras contratações. 

4.7.2.  A tabela de valores deste credenciamento não se aplica 

aos notórios especialistas. No momento da contratação, o candidato de-
verá apresentar uma proposta de preços, com a justificativa para o valor 
cobrado. A Comissão de Credenciamento analisará a proposta em até 
10 (dez) dias e emitirá um parecer, aprovando ou não a proposta. Os 
valores apresentados podem ser negociados por meio da contratante e 
da contratada. 

4.7.3.  É facultado ao notório especialista apresentar as 
comprovações de qualificação que constam no currículo lattes (4.5, 
item f). 

4.7.4.  Os critérios de pontuação do (anexo II do Termo de Cre-
denciamento (ANEXO I DO EDITAL)) não se aplicam aos notórios 
especialistas; 

4.7.5. Para fins de caracterizar a inviabilidade de competição 
em citado processo seletivo, e, consequentemente a inexigibilidade de 
concorrência comum, a notória especialização se manifesta mediante o 
pronunciamento formal do administrador ou agente público, neste par-
ticular, sobre a adequação e suficiência da capacidade da pessoa física.

4.7.5.1. A Declaração de Notória Especialidade precede de 
“serviço singular”, que é decorrência natural de “notória especial-
ização”. Advém da formação intelectual do profissional que, por conse-
guinte, realiza um trabalho de natureza peculiar. 

4.7.5.2. Consideram-se de notória especialidade, declarações de 
que o profissional cujo conceito no campo de sua atuação possua vasta 
experiência e especialidade, decorram de desempenho público e notório 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamen-
to, equipe  técnica, ou de outros requisitos relacionados às suas ativi-
dades, que permita aferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivel-
mente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

5. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA HABILI-
TAÇÃO. 

5.1 A habilitação consiste na análise e apreciação documental da 
regularidade jurídica e fiscal dos profissionais inscritos no processo de 
credenciamento. Trata-se de fase eliminatória.

5.2. Serão consideradas na Habilitação a validade e compatibili-
dade da documentação apresentada.

5.3 Serão indeferidas as inscrições dos participantes que deix-
arem de apresentar quaisquer documentos obrigatórios citados no item 
4.5. deste edital.

 6. DA SELEÇÃO E DA COMISSÃO DE CREDENCIA-
MENTO

6.1 A certificação da capacidade técnica levará em conta a for-
mação, qualificação e experiência do candidato.

6.1.1.  Os candidatos poderão escolher apenas 01 (uma) área de 
conhecimento e 04 (quatro) subáreas, desde que comprovada sua ca-
pacidade técnica (formação/ qualificação/experiência) através de doc-
umentação;

6.1.2. A atribuição da pontuação é de responsabilidade da 
Comissão de Credenciamento, formada por servidores da Escola 
do Legislativo, conforme o Anexo III do Termo de Credenciamento 
(ANEXO I DO EDITAL);

 6.1.3.   A pontuação mínima para as funções de nível médio será 
de 20 pontos, e a de nível superior será de 25 pontos;

6.1.4. Ocorrendo empate na pontuação, seguirá o critério de de-
sempate:

a. Maior formação acadêmica;
b. Maior número de horas ministradas em cursos e trein-

amentos; e

6.2. A Comissão de Credenciamento será formada por fun-
cionários da ALEMA e será definida por Resolução a ser publicada 
oportunamente no Diário Oficial da ALEMA.

 
7. DO RESULTADO FINAL 
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7.1. Será convocado o candidato que tiver maior pontuação na 

área de conhecimento, obedecendo os critérios de desempate do item 
6.1.4 deste Edital.

7.1.1.  O não pronunciamento do interessado, em um prazo de 05 
(cinco) dias úteis, após a convocação, permitirá à Contratante o cham-
amento dos subsequentes. 

7.1.2 Os demais credenciados, desde que haja necessidade de 
serviço, poderão ser contratados, pela ordem de classificação, a critério 
da Contratante.

7.2. A lista dos profissionais credenciados será divulgada no 
Diário Oficial da Assembleia e será atualizada (e republicada) sempre 
que novos profissionais se cadastrarem.

7.3. O Prazo de eventual Recurso será de 5 (cinco) dias contados 
da publicação do resultado final no Diário Oficial da Assembleia dirigi-
do a Mesa Diretora da Assembleia.

7.4 A Mesa Diretora, depois de ouvir a Procuradoria da Assem-
bleia, decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre o Recurso.

8. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO DOS CRE-
DENCIADOS CONTRATADOS

8.1. O profissional instrutor que se credenciar, quando contrata-
do, receberá por hora/aula definida conforme os valores constantes em 
Resolução Administrativa nº 950/2019, conforme tabela abaixo: 

TABELA HORA/AULA
NIVEL ACADÊMICO VALOR R$
MÉDIO/TÉCNICO R$   80,00 (OITENTA REAIS)
GRADUAÇÃO R$ 100,00 (CEM REAIS)
ESPECIALISTA R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS)
MESTRADO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)
DOUTORADO R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA 

REAIS)
PALESTRA/
SEMINÁRIO/WORK 
SHOP

R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

8.2. O candidato deverá apresentar Nota Fiscal de Serviços à 
ALEMA, conforme normas e definições do Fisco Municipal para efeito 
de pagamento.

8.3. Caberá à Assembleia Legislativa, no momento do pagamen-
to, reter, quando couber, os valores correspondentes ao INSS, Imposto 
de Renda e demais tributos incidentes sobre o valor do contrato, con-
forme legislação em vigor.

8.5. O pagamento do contratado será efetuado em até 30 (trinta) 
dias, a contar do término da atividade contratada e apresentação da re-
spectiva Nota Fiscal.

8.6. Ao credenciado caberá arcar com eventuais despesas refer-
entes aos tributos, impostos sobre faturamento, planejamento e elabo-
ração de matriz do material didático-pedagógico e de apoio necessários 
à concretização do serviço objeto deste Termo.

8.6.1. Aos credenciados que não residirem em São Luís/MA ou 
que tiverem que prestar serviço em outra localidade, a Assembleia Leg-
islativa, poderá arcar, a critério da Administração, com o custo das pas-
sagens aéreas, translado, hospedagem e alimentação. 

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1- O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente.
9.2- O pagamento será efetuado através de depósito bancário em 

conta corrente própria, em bancos autorizados pela ALEMA.
9.3- Estes valores abrangerão todos os custos e despesas, dire-

ta ou indiretamente envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, 
seja a que título for.

9.4- Os valores devidos ao contratado sofrerão os descontos pre-
vistos em lei.

9.5- As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras ad-

vindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, 
contemporâneos ou posteriores à formalização do Contrato cabem ex-
clusivamente ao contratado.

9.6- A Contratante, através de sua administração não se respons-
abilizará, em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos 
assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, real-
izados pelo contratado para fins de cumprimento deste Contrato.

9.7- Para efetivação do pagamento ou da parcela correspondente 
o Contratado deverá comprovar que estão mantidas todas as condições 
demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais de-
verão ser mantidas durante todo o período de execução do ajuste, a não 
apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

9.8 - Para efetivação do pagamento, o credenciado apresentará, 
além do Requerimento de Pagamento e da Nota Fiscal, todas as Cer-
tidões de Regularidade Fiscal, exigidas em Lei.

10 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DE IM-
PUGNAÇÃO

10.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente edital.

10.2 - Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou informações, 
deverão ser encaminhados por meio de peça escrita, apresentada à 
Comissão de Credenciamento da ELEMA, situada à Avenida Jerônimo 
de Albuquerque – Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/Maranhão 
e, obrigatoriamente, informar o e-mail do interessado, pelo qual serão 
enviados os esclarecimentos solicitados.

10.3 - As impugnações, que forem aplicáveis ao Credenciamento 
de Instrutores, objeto deste credenciamento, deverão ser direcionadas à 
Comissão Permanente de Licitação – da ALEMA Telefone (98) 3269-
3737 e Fax (98) 3269-3445.

10.4 - A análise de impugnação não impede a participação no 
processo de credenciamento, nem suspende temporariamente o impug-
nante.

10.5 - Caberá à Comissão de Credenciamento da ELEMA elab-
orar um relatório analítico, quando solicitado pelo candidato, apontan-
do os tópicos de seu descredenciamento, enviando-o à CSL/Assessoria 
Jurídica junto com a petição de impugnação para, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, após o recebimento da solicitação confeccionar Parecer 
Técnico acerca da temática.

11 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

11.1 - Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços cor-
rerão por conta dos recursos do orçamento:

Unidade Gestora: 010901 – Assembleia Legislativa. Unidade 
Orçamentária: 01901; Projeto Atividade: 2322 –Capacitação de Re-
cursos Humanos; Subação: 00016- Capacitação; Natureza da Despe-
sa: 3.3.90.36.27 – Treinamento e capacitação de recursos Humanos; 
Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos ordinários do tesouro; 
0301000000 – Recursos do Exercício Anterior.

Unidade Gestora: 010901 – Fundo Especial Legislativo. Unidade 
Orçamentária: 01901; Projeto Atividade: 2322 –Capacitação de Re-
cursos Humanos; Subação: 00016- Capacitação; Natureza da Despesa: 
3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros 
PF; Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos ordinários do tesouro; 
0301000000 – Recursos do Exercício Anterior.

12 - DO RECURSO
12.1 - O interessado não habilitado poderá interpor recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação do resulta-
do do processo de habilitação no Diário Oficial da ALEMA.

12.2 - O recurso de descredenciamento deverá ser feito por es-
crito, ASSINADO, dirigido à Comissão de Credenciamento e protoco-
lado na Escola do Legislativo, de segunda à sexta feira, das 08:00h às 
17:00h.

12.3 - Já o recurso relativo às cláusulas do Edital, deverá ser di-
rigido à CPL e não terá efeito suspensivo.
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 13 - DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
13.1 – O Termo de credenciamento é parte integrante deste edital, 

estando constante do ANEXO I.

14 - DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO

14.1 - A Escola do Legislativo poderá, a qualquer tempo, pro-
mover o descredenciamento por razões devidamente fundamentadas em 
fatos supervenientes ou conhecidas após o credenciamento, que impor-
tem comprometimento da sua capacidade física, técnica, fiscal ou da 
postura profissional, ou ainda que fira o padrão ético ou operacional 
do trabalho, sem que caiba ao mesmo qualquer direito a indenização, 
compensação ou reembolso seja a que título for.

14.2 - O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento 
a qualquer tempo. Após a solicitação o credenciado permanecerá no 
cadastro pelo prazo de 30 (trinta) dias, salvo se seu nome já estiver 
designado para realização de capacitação ou treinamento, hipótese em 
que apenas será descredenciado após a sua conclusão. 

14.3 - Na hipótese de descumprimento das obrigações pelo (a) 
CREDENCIADO (A), este estará sujeito às sanções previstas nos arti-
gos 77, 78 e 79 da Lei Nº 8.666/93.

15 - DO PRAZO
15.1 - O Credenciamento de que trata este Edital terá validade de 

01 (um) ano, contados a partir da data de publicação do edital, podendo 
ser prorrogado por igual período. Decorrido o prazo de credenciamen-
to, o credenciado será submetido a um novo processo de atualização 
cadastral.

16 - DAS PENALIDADES

16.1 - O CONTRATADO sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório;
c) Suspensão temporária para participação em licitação e imped-

imento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 
(dois) anos, após a aplicação de sanções mencionadas acima, quando 
configurada a inexecução parcial ou total do contrato; e,

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo a sanção aplicada com base na alínea anterior.

16.2 - As sanções poderão ser relevadas nas hipóteses de não 
cumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito e de força 
maior, devidamente justificados e comprovados.

16.3 - As sanções previstas nos itens acima mencionados ad-
mitem defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração de inidonei-
dade, hipótese em que é facultada a defesa no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura da vista.

16.4 - Ficam fixados, a título de multa, os percentuais por atraso 
injustificado no cumprimento da obrigação estabelecida neste Edital e 
pela inexecução total ou parcial do contrato.

16.4.1 - No caso de atraso injustificado no cumprimento dos pra-
zos de execução dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir 
sobre o valor total do contrato ou sobre a parcela em atraso, conforme 
o caso, no percentual de:

a) 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, até o 30° (trigésimo) 
dia de atraso; e,

b) 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigé-
simo primeiro) dia, até o 60° (sexagésimo) dia de atraso, podendo, após 

esse prazo, a critério da Administração, ocorrer a rescisão unilateral do 
contrato.

c) O instrutor que injustificadamente, faltar às suas atividades ou 
desistir de ministrar o curso após a sua divulgação, ficará impedido, 
pelo prazo de dois anos, de atuar em futuros treinamentos na ELEMA.

16.4.2 - No caso de descumprimento das obrigações contratuais, 
excetuadas as situações previstas no item acima, será aplicada multa 
compensatória no percentual de:

a) 10% (dez por cento), sobre o valor total recebido durante o mês 
da ocorrência, quando o Contratado:

a.1) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscal-
ização;

a.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, 
a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

a.3) Executar os serviços em desacordo com as normas constante 
no Anexo I - Termo de Credenciamento, do edital.

a.4) Desatender as determinações da fiscalização;
a.5) Cometer qualquer infração as normas legais Federais, Estad-

uais e Municipais;
a.6) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo 

fixado;
a.7) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto 

contratado;
a.8) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por impru-

dência, imperícia, negligência, dolo ou má fé, venha causar danos à 
Contratante.

b) 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da parcela não 
executada, nos casos de inexecução parcial do contrato;

c) 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do contrato, no 
caso de inexecução total do contrato.

16.4.3 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta a ser 
especificada pela ALEMA no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar 
da data da notificação, podendo o seu valor ser descontado do documen-
to de cobrança, na ocasião de seu pagamento.

16.4.4 - Caso o prestador do serviço não possua crédito suficiente 
para a cobertura da multa, será regularmente intimado para efetuar seu 
pagamento através de guia a ser fornecida pela ALEMA.

16.4.5 - As multas, quando não recolhidas ou descontadas no pra-
zo exigido, sofrerão reajuste pelo Índice Geral dos Preços de Mercado 
da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV).

16.4.6 - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos ou 
cobradas judicialmente.

16.5 - As sanções poderão ser cumulativas e, além dessas estabe-
lecidas, a Contratante, poderá recusar os serviços contratados, se a sua 
prestação não estiver de acordo com o exigido na descrição do objeto 
deste edital e não for corrigida imediatamente.

17.  DA OBRIGAÇÃO DA PESSOA FÍSICA CREDENCIA-
DA

17.1. No caso de convocação para Contratação de Instrutor Cre-
denciado para atuar em capacitação/treinamento, deverá observar-se os 
itens a seguir:

17.1.1. Executar o curso conforme especificações estabelecidas 
oportunamente, pela ELEMA.

17.1.2. Elaborar o Plano de Trabalho, conforme orientações e 
normativas da ELEMA.

17.1.3. Elaborar a matriz da apostila do Curso, de acordo com os 
conteúdos especificados no Plano de Trabalho.

17.1.4. Entregar à Escola do Legislativo com antecedência, de até 
05 (cinco) dias, lista/matrizes de materiais necessários para o curso e 
arquivo digital da apostila e plano de trabalho e plano de aula do curso, 
em formato documento (Word, Arial 12, espaço 1,5).

17.1.5. Cumprir com assiduidade (pontualidade e frequência), 
relação de urbanidade instrutor/aluno, todas as diretrizes e filosofia de 
trabalho da Escola do Legislativo que fazem parte do contrato de na-
tureza eventual e esporádica.
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18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. Disponibilizar espaço adequado à execução dos serviços, 

objeto deste Termo.
18.2. Promover a mobilização, inscrição, credenciamento e 

acompanhamento de frequência e desempenho dos participantes do 
curso.

18.3. Aplicar a avaliação institucional ao final dos cursos min-
istrados.

18.4. Disponibilizar um servidor responsável para acompanham-
ento do curso a ser executado.

18.5. Disponibilizar café e água para os participantes do curso.
18.6. Honrar o pagamento dos honorários a que fizer jus o cre-

denciado contratado.
18.7. Emitir certificados aos participantes dos cursos.
18.8. Emitir certificado referente aos eventuais serviços presta-

dos pelos credenciados.
18.9. Providenciar ao instrutor as cópias necessárias e material 

didático-pedagógico para a realização das atividades.

19. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
19.1 As atividades instrutórias, aulas e palestras serão realizadas 

nas instalações da Escola do Legislativo ou em qualquer outra insta-
lação com infraestrutura adequada conforme a conveniência da Direção 
da ELEMA. As aulas e workshops poderão acontecer também de forma 
remota/online. 

20. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A avaliação será realizada através de questionários, durante e 
após os eventos.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Os profissionais credenciados integrarão o Cadastro de In-

strutoria da Escola do Legislativo, podendo ser chamados para prestar 
serviços quando houver demanda, mas rigorosamente dentro das pre-
visões orçamentárias e financeiras da Escola do Legislativo.

21.2. O credenciamento não gerará para pessoa física credencia-
da qualquer direito de contratação, visando o cadastramento de instru-
tores que serão contratados somente de acordo com a necessidade da 
Escola do Legislativo.

21.3. Casos omissos serão decididos pela Diretoria de Desen-
volvimento Social (através da Direção da Escola do Legislativo), 
Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria-Geral.

São Luís, ___ de _____ de 2021.

Alexandre Henrique Pereira da Silva
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Credenciamento de pessoas 

físicas – instrutores, professores e palestrantes – o cadastro de prestação 
de serviços de capacitação e treinamento no âmbito das atividades ed-
ucacionais, desenvolvimento e formação de recursos humanos na As-
sembleia Legislativa, para aulas presenciais e remotas, nos termos do 
art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

1.2 - O referido credenciamento não estabelece qualquer 
obrigação da Escola do Legislativo (ELEMA) em efetuar a contratação, 
constituindo apenas cadastro de prestadores de serviço aptos a atender 
às demandas de acordo com a oportunidade e conveniência administra-
tiva apresentada pela ELEMA.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CRE-
DENCIAMENTO.

2.1 Poderão participar do credenciamento as pessoas físicas que 
se inscreverem e comprovarem habilitação para prestação dos serviços 
descritos no Anexo III, conforme requisitos exigidos neste instrumen-
to de chamamento, concordando com os valores propostos pela Con-
tratante;

2.2 Não poderão participar do Credenciamento os interessados 
que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 
87 da Lei Nº 8.666/93 - Lei das Licitações.

2.2.1 Tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da 
Administração, direta ou indireta, na forma descrita na Lei Federal Nº 
8.666/93, Art. 87, Inciso IV;

2.3 Não poderão participar do presente Credenciamento 
servidores públicos pertencentes aos quadros de servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (ALEMA).

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

3.1. As etapas seguintes caracterizarão o processo de credenci-
amento:

3.1.1. Inscrição
3.1.2. Habilitação 
3.1.3. Seleção

4 - DA FORMA DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. A inscrição do profissional técnico-especializado será feita 
pelo próprio candidato ou por procurador oficialmente constituído para 
este fim, diretamente na DDS – ELEMA, setor da Assembleia Legisla-
tiva do Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque – Sítio do 
Rangedor – Calhau – São Luís, no Estado do Maranhão, com a entrega, 
sem ressalvas, de todos os documentos elencados neste Termo, onde o 
candidato receberá um protocolo de inscrição.

4.1.1 O candidato poderá também se inscrever por meio virtu-
al, enviando toda a documentação para o e-mail escoladolegislativo@
al.ma.leg.br, sendo obrigatoriamente anexados todos os documentos 
elencados em formato PDF.

4.2. Será permitida a inscrição em apenas 01 (uma) área de con-
hecimento e 05 (cinco) subáreas, de acordo com o perfil comprovado 
da formação, qualificação técnica e experiência do candidato, conforme 
tabela abaixo: 

NÍVEL ÁREA DE ATUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO     
BÁSICA EXIGIDA

Médio/
Técnico 1. Desenvolvimento técnico - Certificado de Nível médio 

reconhecido pelo MEC

Superior

1. Formação e desenvolvi-
mento técnico e gerencial;
2. Desenvolvimento pessoal 
e institucional

- Certificado de Graduação 
reconhecido pelo MEC

4.3. As informações prestadas no ato da inscrição serão de intei-
ra responsabilidade do candidato, tendo a ELEMA o direito de excluir 
deste processo de credenciamento aquele que não apresentar os docu-
mentos e dados solicitados de forma completa e correta.

4.3.1 A comissão de credenciamento poderá fazer diligências na 
documentação quando houver dúvida sobre sua originalidade, poden-
do ser solicitada a apresentação da documentação original, de forma 
presencial. 

4.4. O período do credenciamento, na forma presencial, será per-
manentemente aberto e acontecerá sempre em dias úteis, no horário das 
08h às 17h.

4.5. Lista de Documentos obrigatórios a serem apresentados no 
ato da inscrição:
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1. Cópia do Documento de Identidade 
2. Comprovante de residência atualizado;
3. Comprovante de situação cadastral do CPF
4. Comprovante de Escolaridade, de acordo com a área de 

conhecimento, podendo ser apresentada Declaração de Conclusão de 
Curso expedida pela Secretaria Acadêmica (desde que possua data de 
emissão não superior a 12 meses até a data da inscrição), em conformi-
dade com a legislação educacional vigente.

5. Formulário de Solicitação de Credenciamento preenchi-
do (Anexo I);

6. Currículo Lattes/CNPq, formato completo - criado em: 
www.cnpq.br; a comprovação da formação, qualificação e experiên-
cia profissional deverão ser feitas quando estiverem relacionadas aos 
critérios de pontuação. 

7. No caso em que a formação exigida é a de nível médio, 
fica admitida apresentação do Currículo Vitae.

8. Comprovante de Conta Corrente; 
9. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão 

Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
10. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
11. Certidão Negativa de Débitos Federais:
12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
13. Declaração de Idoneidade, conforme modelo (Anexo 

IV);
14.  Comprovante de PIS/PASEP 

.
5 - DAS REGRAS COMUNS À TODA A DOCUMEN-

TAÇÃO:

5.1 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade 
serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, 
salvo disposição em contrário determinado em lei ou em regulamento 
próprio.

5.2 As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal.
5.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apre-

sentados por qualquer processo de cópia, e poderão ser objeto de 
diligências da Comissão de Credenciamento.

5.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados 
para habilitação deverão conter o nome do candidato, salvo as contas de 
comprovação de endereço.

6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA HABILI-
TAÇÃO. 

6.1 A habilitação consiste na análise e apreciação documental da 
regularidade jurídica e fiscal dos profissionais inscritos no processo de 
credenciamento. Trata-se de fase eliminatória.

6.2. Serão consideradas na Habilitação a validade e compatibili-
dade da documentação apresentada.

6.3 Serão indeferidas as inscrições dos participantes que deix-
arem de apresentar quaisquer documentos obrigatórios citados no item 
4.5 deste termo de credenciamento.

7. DA SELEÇÃO  

7.1 A certificação da capacidade técnica levará em conta a for-
mação, qualificação e experiência do candidato.

7.2. Os candidatos poderão escolher apenas 01 (uma) área de 
conhecimento e 04 (quatro) subáreas, desde que comprovada sua ca-
pacidade técnica (formação/ qualificação/experiência) através de doc-
umentação;

7.3. A atribuição da pontuação é de responsabilidade da Comissão 
de Credenciamento, formada por servidores da Escola do Legislativo;

7.4.  A pontuação mínima para as funções de nível médio será de 
20 pontos, e a de nível superior será de 25 pontos;

7.5. Ocorrendo empate na pontuação, seguirá o critério de de-

sempate:
c. Maior formação acadêmica;
d. Maior número de horas ministradas em cursos e trein-

amentos; 

8. DO RESULTADO 
8.1. Será convocado o candidato que tiver maior pontuação na 

área de conhecimento, obedecendo os critérios de desempate do item 
8.1.4 deste Termo de Credenciamento.

8.2 O não pronunciamento do interessado, em um prazo de 05 
(cinco) dias úteis, após a convocação, permitirá à Contratante o cham-
amento dos subsequentes. 

8.3 Os demais credenciados, desde que haja necessidade de 
serviço, poderão ser contratados, pela ordem de classificação, a critério 
da Contratante.

8.4 A lista dos profissionais credenciados será divulgada no 
Diário Oficial da Assembleia e será atualizada (e republicada) sempre 
que novos profissionais se cadastrarem.

8.5. O Prazo de eventual Recurso será de 5 (cinco) dias contados 
da publicação do resultado final no Diário Oficial da Assembleia dirigi-
do a Mesa Diretora da Assembleia.

8.6 A Mesa Diretora, depois de ouvir a Procuradoria da Assem-
bleia, decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre o Recurso.

9. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO DOS CRE-
DENCIADOS CONTRATADOS

9.1. O profissional instrutor que se credenciar, quando contrata-
do, receberá por hora/aula definida conforme os valores constantes na 
Resolução Administrativa Nº955/2019, conforme tabela abaixo: 

TABELA HORA/AULA
NIVEL ACADÊMICO VALOR R$

MÉDIO/TÉCNICO R$   80,00 (OITENTA REAIS)
GRADUAÇÃO R$ 100,00 (CEM REAIS)
ESPECIALISTA R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS)
MESTRADO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA 

REAIS)
DOUTORADO R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA 

REAIS)
PALESTRA/SEMINÁRIO/
WORK SHOP

R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

9.2. O candidato deverá apresentar Nota Fiscal de Serviços à 
ALEMA, conforme normas e definições do Fisco Municipal para efeito 
de pagamento.

9.3. Caberá à Assembleia Legislativa, no momento do pagamen-
to, reter, quando couber, os valores correspondentes ao INSS, Imposto 
de Renda e demais tributos incidentes sobre o valor do contrato, con-
forme legislação em vigor.

9.4. O pagamento do contratado será efetuado em até 30 (trinta) 
dias, a contar do término da atividade contratada e apresentação da re-
spectiva Nota Fiscal.

9.5. Ao credenciado caberá arcar com eventuais despesas refer-
entes aos tributos, impostos sobre faturamento, planejamento e elabo-
ração de matriz do material didático-pedagógico e de apoio necessários 
à concretização do serviço objeto deste Termo.

19.5.1. Aos credenciados que não residirem em São Luís/MA 
ou que tiverem que prestar serviço em outra localidade, a Assembleia 
Legislativa, poderá arcar, a critério da Administração, com o custo das 
passagens aéreas, translado, hospedagem e alimentação. 

9.6 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente.
9.7 O pagamento será efetuado através de depósito bancário em 

conta corrente própria, em bancos autorizados pela ALEMA.
9.8 Estes valores abrangerão todos os custos e despesas, direta ou 
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indiretamente envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, seja a 
que título for.

9.9 Os valores devidos ao contratado sofrerão os descontos pre-
vistos em lei.

9.10 As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras ad-
vindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, 
contemporâneos ou posteriores à formalização do Contrato cabem ex-
clusivamente ao contratado.

9.11 A Contratante, através de sua administração não se respons-
abilizará, em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos 
assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, real-
izados pelo contratado para fins de cumprimento deste Contrato.

9.12 Para efetivação do pagamento ou da parcela correspondente 
o Contratado deverá comprovar que estão mantidas todas as condições 
demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais de-
verão ser mantidas durante todo o período de execução do ajuste, a não 
apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

9.13 Para efetivação do pagamento, o credenciado apresentará, 
além do Requerimento de Pagamento e da Nota Fiscal, todas as Cer-
tidões de Regularidade Fiscal, exigidas em Lei.

10.  DA OBRIGAÇÃO DA PESSOA FÍSICA CREDENCIA-
DA

10.1. No caso de convocação para Contratação de Instrutor Cre-
denciado para atuar em capacitação/treinamento, deverá observar-se os 
itens a seguir:

10.1.1. Executar o curso conforme especificações estabelecidas 
oportunamente, pela ELEMA.

10.1.2. Elaborar o Plano de Trabalho, conforme orientações e 
normativas da ELEMA.

10.1.3. Elaborar a matriz da apostila do Curso, de acordo com os 
conteúdos especificados no Plano de Trabalho.

10.1.4. Entregar à Escola do Legislativo com antecedência, de até 
05 (cinco) dias, lista/matrizes de materiais necessários para o curso e 
arquivo digital da apostila e plano de trabalho e plano de aula do curso, 
em formato documento (Word, Arial 12, espaço 1,5).

10.1.5. Cumprir com assiduidade (pontualidade e frequência), 
relação de urbanidade instrutor/aluno, todas as diretrizes e filosofia de 
trabalho da Escola do Legislativo que fazem parte do contrato de na-
tureza eventual e esporádica.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Disponibilizar espaço adequado à execução dos serviços, 
objeto deste Termo.

11.2. Promover a mobilização, inscrição, credenciamento e acom-
panhamento de frequência e desempenho dos participantes do curso.

11.3. Aplicar a avaliação institucional ao final dos cursos minis-
trados.

11.4. Disponibilizar um servidor responsável para acompanham-
ento do curso a ser executado.

11.5. Disponibilizar café e água para os participantes do curso.
11.6. Honrar o pagamento dos honorários a que fizer jus o cre-

denciado contratado.
11.7. Emitir certificados aos participantes dos cursos.
11.8. Emitir certificado referente aos eventuais serviços prestados 

pelos credenciados.
11.9. Providenciar ao instrutor as cópias necessárias e material 

didático-pedagógico para a realização das atividades.

12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

12.1. O Credenciamento de que trata este Termo terá validade de 
01 (um) ano, contados a partir da data de publicação do edital, podendo 
ser prorrogado por igual período.

13. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

13.1 As atividades instrutórias, aulas e palestras serão realizadas 
nas instalações da Escola do Legislativo ou em qualquer outra insta-
lação com infraestrutura adequada conforme a conveniência da Direção 
da ELEMA. As aulas e workshops poderão acontecer também de forma 
remota/online. 

14. DO DESCREDENCIAMENTO

14.1. Será descredenciado o prestador de serviço que não cumprir 
com as obrigações do item 11 deste termo de credenciamento.

14.2 A ELEMA poderá a qualquer tempo descredenciar o profis-
sional por razões de inexatidões dos dados curriculares.

15. DAS INFORMAÇÕES E DA IMPUGNAÇÃO

15.1. As informações poderão ser obtidas junto à Comissão Per-
manente de Licitação da ALEMA – CPL, Telefone (98) 3269-3737 e 
Fax (98) 3269-3445.

15.2. Em caso de Impugnação do Edital, interposto em até 5 (cin-
co) dias de sua publicação cabe à Diretoria de Desenvolvimento Social, 
através da Direção da ELEMA, analisar e decidir sobre a impugnação 
no prazo de 2(dois) dias uteis. 

16. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

A Comissão de Credenciamento será formada por funcionários 
da ALEMA e será definida por Resolução a ser publicada oportuna-
mente no Diário Oficial da ALEMA.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.  Os profissionais credenciados integrarão o Cadastro de In-
strutoria da Escola do Legislativo, podendo ser chamados para prestar 
serviços quando houver demanda, mas rigorosamente dentro das pre-
visões orçamentárias e financeiras da Assembleia Legislativa.

17.2. O credenciamento não gerará para pessoa física credencia-
da qualquer direito de contratação, visando o cadastramento de instru-
tores que serão contratados somente de acordo com a necessidade da 
Escola do Legislativo.

17.3. Casos omissos serão decididos pela Diretoria de Desen-
volvimento Social (através da Direção da Escola do Legislativo), 
Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria-Geral.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIA-

MENTO
NOME
 
RG ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF ESTADO CIVIL SEXO    

PIS/PASEP 

PROFISSÃO EMAIL

FONE (DDD) CEL (DDD)

ENDEREÇO
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COMPLEMENTO BAIRRO  

CIDADE UF CEP

1 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1. ÁREA DE CONHECIMENTO (Conforme Anexo III)

1 Subárea 

2 Subárea

3 Subárea

4 Subárea

45Subárea

ANEXO II - A
TABELA DE PONTUAÇÃO -  NÍVEL SUPERIOR 

COMPRO-
VAÇÃO DA 

FORMAÇÃO/ 
QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA E 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL

REQUISITOS 
NECESSÁRIOS

PONTU-
AÇÃO POR 

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MÁXI-

MO

PONTU-
AÇÃO 

OFICIAL 
ATRIBUÍ-
DA PELA 

COMISSÃO

1. CURSOS DE 
ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

Cursos Livres, de At-
ualização, Aperfeiçoa-
mento e/ou Extensão 
realizados pelo can-
didato (mínimo de 20 
horas aula por curso)

2 (dois) 
pontos por 
curso

10 (dez) 
pontos

2. FORMAÇÃO 
SUPERIOR – 
GRADUAÇÃO

Apresentar Certifi-
cado de Graduação 
reconhecido pelo MEC 
(cópia - frente - verso 
de Histórico Escolar), 
conforme exigência do 
perfil da área de conhe-
cimento ou Declaração 
de Conclusão do Curso

10 (dez) 
pontos por 
graduação

20 (vinte) 
pontos

3. PÓS-GRAD-
UAÇÃO LATO 
SENSU ESPE-
CIALIZAÇÃO

Apresentar Certifi-
cado de Conclusão, 
reconhecido pelo MEC 
(cópia - frente - verso 
de Histórico Escolar), 
conforme exigência 
do perfil da(s)área(s)
de conhecimento ou 
Declaração de Con-
clusão

6 (seis) 
pontos por 
Especial-
ização /MBA

12 (doze) 
Pontos

4. PÓS-GRADU-
AÇÃO STRICTO 
SENSU ME-
STRADO

Apresentar Certifi-
cado de Conclusão, 
reconhecido pelo MEC 
(cópia -frente - verso 
de Histórico Escolar), 
conforme exigência do 
perfil da área de conhe-
cimento.

10 (dez) 
pontos

10 (dez) 
pontos

5. PÓS-GRADU-
AÇÃO STRICTO 
SENSU DOUTO-
RADO

Apresentar Certifi-
cado de Conclusão 
reconhecido pelo MEC 
(cópia - frente - verso 
de Histórico Escolar), 
conforme exigência do 
perfil da área de conhe-
cimento.

20 (vinte) 
Pontos

20 (vinte) 
pontos

6. ATESTA-
DOS DE CA-
PACIDADE 
TÉCNICA OU 
DECLARAÇÕES 
FORNECIDAS 
POR TER-
CEIROS REF-
ERENTES AO 
SERVIÇO DE 
INSTRUTORIA.

Documentos apresenta-
dos em papel timbrado 
ou com carimbo do 
CNPJ, identificados e 
assinados (com nome 
legível da pessoa 
responsável por sua 
emissão e função que 
exerce), comprovando 
o trabalho como IN-
STRUTOR/FACILITA-
DOR, indicando título 
do serviço prestado, 
período, os resultados 
qualitativos obtidos 
e nome do prestador 
de serviço, devendo 
comprovar experiência 
mínima de 1 (um) ano 
na mesma Instituição, 
consonante à área de 
conhecimento preten-
dida.

05 (cinco) 
pontos

20 (vinte) 
pontos

7. EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 
EM ATIVIDADES 
DE CURTA DU-
RAÇÃO

CURSOS MINISTRA-
DOS/PALESTRAS 
PROFERIDAS/ 
CONSULTORIAS 
REALIZADAS, 
com no mínimo 20 
horas, devidamente 
comprovados por 
meio de declarações, 
contratos de prestação 
de 02(dois) pontos 
20 (vinte) pontos 24 
serviços/notas fiscais, 
cujos serviços e nome 
do profissional estejam 
especificados. Cada 
comprovação equivale 
a 02(dois) pontos.

02 (dois) 
pontos

20 (vinte) 
pontos

TOTAL DE 
PONTOS

                                                                                                                          
112 pontos

ÁREAS DE INTERESSEDA ASSEMBELIA 
LEGISLATIVA

ÁREA - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E 
GERENCIAL (Código 001) 

Código Subárea

1.1 COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA

1.2
CONTROLADORIA E ORÇAMENTOS NA GESTÃO 
PÚBLICA

1.3 CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.4
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GEREN-
CIAIS

1.5 DIREITO ADMINISTRATIVO

1.6 DIREITO CONSTITUCIONAL

1.7 DIREITO ELEITORAL

1.8 DIREITO TRIBUTÁRIO

1.9
ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ED-
ITAIS

1.10 GESTÃO DE QUALIDADE NO LEGISLATIVO

1.11 GESTÃO DE CONTRATOS

1.12 GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

1.13 GESTÃO DE RESULTADOS NO LEGISLATIVO

1.14 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

1.15 GESTÃO POR PROCESSOS E PROJETOS
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1.16 GESTÃO PÚBLICA

1.17
LEGISLAÇÃO DE PESSOAL APLICADA AO SERVIÇO 
PÚBLICO

1.18 LEGISLAÇÕES DA ÁREA DA SAÚDE DO SUS

1.19 LEGISLAÇÕES SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.20 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

1.21 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

1.22
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO: A 
NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N° 14.133/2021)

1.23 ORÇAMENTO PÚBLICO

1.24 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AFINS

1.25 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.26 ROTINAS ADMINISTRATIVAS

1.27 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO II – B

COMPRO-
VAÇÃO DA FOR-
MAÇÃO/ QUAL-

IFICAÇÃO 
TÉCNICA E 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL

REQUISITOS 
NECESSÁRIOS

PONTU-
AÇÃO POR 

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MÁXI-

MO

PONTU-
AÇÃO 

OFICIAL 
ATRIBUÍ-
DA PELA 

COMISSÃO

1. CURSOS DE 
ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

Cursos Livres, de 
Atualização, Aper-
feiçoamento e/ou 
Extensão realizados 
pelo candidato (mín-
imo de 20 horas aula 
por curso)

2 (dois) 
pontos por 

curso

10 (dez) 
pontos

2. FORMAÇÃO 
NÍVEL MÉDIO 

Apresentar Certificado 
de Nível médio recon-
hecido pelo MEC 
(cópia - frente - verso 
de Histórico Escolar), 
conforme exigência 
do perfil da(s) área(s) 
de conhecimento ou 
Declaração de Con-
clusão do Curso.

10 (dez) 
pontos por 
graduação

20 (vinte) 
pontos

3. ATESTA-
DOS DE CA-
PACIDADE 
TÉCNICA OU 
DECLARAÇÕES 
FORNECIDAS 
POR TER-
CEIROS REF-
ERENTES AO 
SERVIÇO DE 
INSTRUTORIA.

Documentos apre-
sentados em papel 
timbrado ou com 
carimbo do CNPJ, 
identificados e assina-
dos (com nome legível 
da pessoa responsável 
por sua emissão e 
função que exerce), 
comprovando o tra-
balho como INSTRU-
TOR/FACILITADOR, 
indicando título do 
serviço prestado, 
período, os resultados 
qualitativos obtidos 
e nome do prestador 
de serviço, devendo 
comprovar experiên-
cia mínima de 1 (um) 
ano na mesma Insti-
tuição, consonante à 
área de conhecimento 
pretendida.

05 (cinco) 
pontos

20 (vinte) 
pontos

4. EXPERIÊN-
CIA PROFIS-
SIONAL EM 
ATIVIDADES DE 
CURTA DU-
RAÇÃO

CURSOS MIN-
ISTRADOS/
PALESTRAS PRO-
FERIDAS/ CONSUL-
TORIAS REALIZA-
DAS, com no mínimo 
20 horas, devidamente 
comprovados por 
meio de declarações, 
contratos de prestação 
de 02(dois) pontos 
20 (vinte) pontos 24 
serviços/notas fiscais, 
cujos serviços e nome 
do profissional es-
tejam especificados. 
Cada comprovação 
equivale a 02(dois) 
pontos.

02 (dois) 
pontos

30 (vinte) 
pontos

TOTAL DE 
PONTOS

                                                                                                                         
80 Pontos

TABELA DE PONTUAÇÃO – NÍVEL MÉDIO

ÁREA - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
INSTITUCIONAL (Código 002)

Código Subárea

2.1 ATENDIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO

2.2 ATENDIMENTO REMOTO E ONLINE

2.3 COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA

2.4 COMUNICAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.5 DESIGN THINKING

2.6
DOCUMENTOS PARLAMENTARES: ELABORAÇÃO 
LEGÍSTICA, REDAÇÃO TÉCNICA INTERPRETAÇÃO

2.7 DOUTRINA POLÍTICA

2.8  ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.9 ETIQUETA E CERIMONIAL

2.10 FORMAÇÃO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO
2.11 GESTÃO DO TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE)

2.12 HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

2.13 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

2.14 LIBRAS

2.15 LIDERANÇA E COORDENAÇÃO DE EQUIPES

2.16 MARKETING DIGITAL

2.17 MARKETING PESSOAL

2.18 MARKETING POLÍTICO

2.19 NOÇÕES DE REDAÇÃO OFICIAL

2.20 O NOVO PERFIL DO ASSESSOR PARLAMENTAR 

2.21 O PAPEL DA MULHER NO TRABALHO

2.22
OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AF-
INS

2.23 PALESTRA NA ÁREA DA SAÚDE

2.24 PALESTRA NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

2.25 PALESTRA NA ÁREA DE PODER LEGISLATIVO

2.26 PODER LEGISLATIVO

2.27 POLÍTICA E DEMOCRACIA

2.28 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

2.29 PORTUGUÊS JURÍDICO
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2.30
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E GERENCIAMENTO 
DE REDES SOCIAIS PARA FIGURAS PÚBLICAS

2.31
PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE NOVAS MÍDI-
AS

2.32 REDES SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

2.33 SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO

2.34 SAÚDE NO TRABALHO

2.35 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE AUTORIDADES

2.36 TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO

ÁREA - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (Código 003) 

Código Subárea

3.1 COREL DRAW

3.2 EXCEL AVANÇADO

3.3
FERRAMENTAS PARA AS MÍDIAS SOCIAIS: GOO-
GLE, FACEBOOK, INSTAGRAM

3.4 GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS

3.5 NOVAS FERRAMENTAS DE EDIÇÃO DE IMAGEM

3.6 NOVAS FERRAMENTAS DE EDIÇÃO DE VÍDEO

3.7
OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AF-
INS

3.8 POWERBI

3.9 POWEPOINT AVANÇADO

4.0 PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL

4.1
SISTEMAS COORPORATIVOS – SIAFEM/SIAGEM/
SIPLAN

4.2 WORD AVANÇADO

4.3 YOUTUBE PARA CRIADORES DE CONTEÚDO

ÁREA - DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

Código Subárea

4.1
ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS 
COM DIFICULDADES

4.2
LEITURA E ESCRITA PARA ALFABETIZAÇÃO NAS 
SÉRIES INICIAIS 

4.3 PALESTRA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4
PALESTRA NAÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMEN-
TAL 

4.5
RECRUSOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – MATERI-
AIS ADAPTADOS

4.6
TECNOLOGIAS E APLICATIVOS NA SALA DE AULA 
– EDUCAÇÃO HÍBRIDA E METODOLOGIAS ATIVAS 

4.7 USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL

Eu_____________________________________________,esta-
do civil_________________, profissão________________, RG____
_________________,CPF______________________  declaro sob as 
penas da lei, que  possuo bons antecedentes e idoneidade moral, e 
estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, estarei sujeito 
às sanções prescritas no Código Penal Brasileiro e às demais comi-
nações legais aplicáveis. 

São Luís (MA), _____ de ____________ de _______

___________________________
Assinatura

P O R T A R I A   Nº. 354/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a solicitação da Diretoria de Administração e o que consta do 
Processo 3156/2021-AL,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito a Portaria nº 321/2022, datada do dia 
30.03.2022, que designou o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 
014/2022, publicada no Diário da ALEMA nº 059 de 01 de abril do ano 
em curso.  
 

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 355/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a solicitação da Diretoria de Administração  e o que consta do 
Processo  nº 3156/2021-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MAURICIO FERNANDES 
LIMA, matrícula nº 2801041 e JESSICA MATOS DE OLIVEIRA, ma-
trícula nº 1646843, ambos    lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 014/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 
do    Maranhão e a Empresa AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO 
EM INFORMÁTICA EIRELI – ARQUIVAR, cujo o objeto refere-se 
a prestação de serviços de natureza continuada de gestão e guarda de 
documentos, livros e microfilmagens, visando atender sob demanda, às 
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, con-
forme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e 
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os              
procedimentos   legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 357/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista a indicação do Diretor 
Adjunto de Comunicação Social.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores FABIO LIMA PINHEIRO, matrí-
cula nº 1656354 e RUBENILSON DE JESUS LIMA SANTOS, matrí-
cula nº 1638089, ambos lotados na Diretoria de Comunicação Social, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 015/2022-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e a empresa DRONE AIR COMÉRCIO E SER-
VIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI., que tem como objeto aquisição 
de Drones profissionais que serão destinados à produção de imagens 
aéreas a serem utilizadas nos programas gerados pela TV Assembleia, 
em decorrência do Processo Administrativo nº 1902/2021 e Pregão Ele-
trônico nº 005/2022-CPL, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,  07 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  360/2022
  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO       ES-

TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 0511/2021-ALEMA,

R E S O L V E:
 
Art. 1º Designar os servidores  RUBENS PALTANIN FILHO, 

matrícula nº 1605195 e  CLEIA FERREIRA DA SILVA, matrícula 
nº 1634260, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atua-
rem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato nº 
017/2022 firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e o LEILOEIRO OFICIAL SR. GUSTAVO MARTINS ROCHA, 
cujo  o objeto é a prestação de serviços para alienação de bens móveis 
e imóveis e sucatas de propriedade da ALEMA, recebidos ou deter-
minados a qualquer título, por meio de processo licitatório na modali-
dade leilão, a ser desenvolvidos na forma preconizada pela legislação 
vigente,  conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 361/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 0177/2022 - AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR, 
matrícula nº 1646314 e LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA, matrícula  
nº 1663046 e, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atu-
arem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto da Ordem de 
Fornecimento ou equivalente, referente a aquisição de lâmpadas para a 
área do mezanino do Complexo de Comunicação da ALEMA, confor-
me determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o 
Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedi-
mentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade 
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas reso-
luções e nos processos administrativos.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A    Nº. 362/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do  Processo nº 1162/2022-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor PAULO MARCELUS CAS-
TRO SILVA, Diretor de Tecnologia da Informação, matrícula nº 
1653088 deste Poder, adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) para atendimento das necessidades de aquisição de materiais de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, para uso não progra-
mado de responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação, 
conforme Requisição de Adiantamento nº RA0005/2022-ALEMA nos 
termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 4º da Resolução Administra-
tiva nº 1051/2009.

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

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

LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 13 de abril de 
2022.    

Deputado OTHELINO NETO
Presidente



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


