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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 20/04/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 10/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINI-

CIUS LOURO, DE APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS 
E EXTENSIVA AOS PEDREIRENSES, PELA COMEMORAÇÃO 
DO SEU ANIVERSÁRIO DE 102 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO-
LÍTICA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 18/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO TEREZINHA REGO A 
PROFESSORA FRANCILDA FONSECA MACHADO.

PROJETO DE LEI Nº 177/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE MEDI-
DAS NO ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO NOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 178/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA BETEL GOMES, QUE ASSEGURA AO CUIDADOR DA 
PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
DIREITO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM ESTABELECI-
MENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS.

PROJETO DE LEI Nº 179/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA BETEL GOMES, QUE INSTITUI A “SEMANA ESTADUAL 
PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON” NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 180/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO HÉLIO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE 
PRODUTOS PERECÍVEIS OU MADEIRAS APREENDIDAS PELO 
ÓRGÃO AMBIENTAL RESPONSÁVEL E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 181/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO TRANSFORMAR.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 175/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE CANIS NOS ESTABELECIMENTOS PENITEN-
CIÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MÁRCIO HONAISER, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 171/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AOS MAUS-TRATOS CONTRA ANI-
MAIS NOS CONDOMÍNIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 172/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 173/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS ÀS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS E 
AGENTES PÚBLICOS QUE DISCRIMINEM AS PESSOAS COM 
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE A OBRIGATO-

RIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBIN-
DO A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL 
OU IDENTIDADE DE GÊNERO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR 
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” A DAVI HERMES SOUZA DE 
OLIVEIRA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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, ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DE VENDAS NO VAREJO E ATACADO, QUE POS-
SUAM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, 
DE COLOCAREM À DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, ATENDIMENTO TELE-
FÔNICO 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.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 16/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO VEREADOR PAULO VICTOR MELO DUARTE. 

Diretoria Geral de Mesa, 20 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 vinte de abril de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a pro-
teção 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.
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-

PUTADO JOTA PINTO (lê Ata e texto bíblico) - Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Ata lida e considerada aprovada. Com 
a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expe-
diente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ANTÔNIO PEREIRA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 182 / 2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
conservação e manutenção de elevadores 
e a confecção de Relatório de Inspeção 
Anual (RIA).

Art. 1º Os projetos, especificações técnicas, instalação, manu-
tenção, conservação e atualização progressiva de elevadores, devem 
atender ao disposto nesta Lei, bem como as normas, especificações e 
prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Parágrafo único. As normas editadas pela ABNT para os proje-
tos, especificações técnicas e instalação de equipamentos, bem como a 
atualização progressiva dos equipamentos mencionados no caput, quan-
do modificarem normas e padrões existentes deverão respeitar os atos 
jurídicos constituídos até o momento da vigência da respectiva norma.

Art. 2º Os equipamentos de que trata o art. 1º desta Lei deverão 
ser submetidos a vistoria anual quanto à segurança, a ser realizada por 
empresa especializada, devidamente constituída e registrada no Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com a confecção do 
Relatório de Inspeção Anual (RIA).

§ 1º O profissional ou empresa emitirá o respectivo relatório, 
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica.

§ 2º O relatório conterá a identificação do elevador e de seu res-
ponsável, a metodologia utilizada, as informações sobre eventuais ano-
malias, suas características e prováveis causas, o prazo dentro do qual 
estarão garantidas as condições de segurança, o número máximo de 
pessoas que o elevador comporta e, sendo o caso, medidas reparadoras 
ou preventivas necessárias.

§ 3º A qualquer momento, a partir do início da realização da vis-
toria, sendo verificada a existência de risco imediato ou iminente para o 
público, o profissional e o responsável deverão informar imediatamente 
ao Poder Público e tomarão providências para o isolamento do elevador.

§ 4º No caso de o relatório concluir pela necessidade de quais-
quer intervenções, o responsável pelo elevador deverá providenciar a 
execução dos serviços, no prazo estabelecido no relatório.

§ 5º O responsável pelo elevador deverá dar conhecimento do 
Relatório de Inspeção Anual (RIA) aos condôminos, quando houver, e 
exibi-lo à autoridade competente quando requisitado, além de mantê-lo 
em arquivo, por cinco anos.

§ 6º O não cumprimento do que dispõe o caput deste artigo impli-
cará a imediata interdição do equipamento pelo poder público.

Art. 3º A assunção de responsabilidade pela manutenção e con-
servação de equipamentos deverá ser informada pelas empresas de 
manutenção aos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia, através da Anotação de Responsabilidade Técnica do En-
genheiro, devidamente habilitado.

Art. 4º No caso de acidente em decorrência do descumprimento 
do que estabelece esta Lei, deverão responder pelos danos decorrentes:

I – o proprietário ou responsável pelo prédio, em caso de des-
cumprimento do disposto no artigo 2º desta Lei;

II – a empresa contratada para realizar a manutenção, em caso 
de omissão, negligência ou imperícia, devidamente comprovada.

Art. 5º O Executivo Estadual regulamentará a presente lei. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor após 180 (cento e oitenta) dias da 
data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de abril de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei, justifica-se pela necessidade de garantir a 
segurança dos cidadãos do Estado do Maranhão.

Ao mesmo tempo, sem descuidar das obrigações de fiscalização 
do Poder Público, não se pode esquecer que o primeiro responsável 
pela manutenção e garantia da segurança dos elevadores são os pro-
prietários.

Assim, fica evidente que a determinação da realização de vistoria 
é apenas a formalização de uma obrigação decorrente da própria condi-
ção de detentor de um bem, em particular naqueles aspectos relaciona-
dos à segurança da população.

Finalmente, o Projeto também pretende estimular a cultura da 
contratação de profissionais e empresas efetivamente qualificados, par-
ticularmente quando se trata de questões de segurança, quando verifi-
camos que, em grande parte dos casos, os acidentes estão vinculados à 
realização de serviços sem a sua participação.

Não é incomum notícia que relatam acidentes com elevadores, 
que, na esmagadora maioria das vezes se dá em consequência da falta 
de manutenção e conservação dos equipamentos.

Por isso, necessário a criação de legislação unificada que especi-
fique a manutenção periódica necessária para gerar segurança mínima 
para os usuários.

É de suma importância a criação de uma lei estadual que pode 
eliminar acidentes e garantam maior segurança aos elevadores do 
Estado do Maranhão, por isso justifica-se a criação do Relatório de 
Inspeção Anual (RIA).

Por todo o exposto, considerando a importância que a matéria 
possui, peço o sufrágio dos Alumies Pares para a aceitação, apreciação 
e aprovação deste projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de abril de 2022. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 183 /2022

INSTITUI A CAMPANHA 
“QUEM AMA VACINA”, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 
 Art. 1º – Fica instituída no Estado do Maranhão a campanha 

“Quem Ama Vacina” que visa à prevenção e ao combate às doenças 
constantes do calendário oficial de vacinação, conscientizando as famí-
lias e os responsáveis legais por crianças e adolescentes sobre a impor-
tância da prevenção de doenças por meio da vacinação.

Art. 2º – São diretrizes da campanha: 

I – a participação dos estabelecimentos estaduais de saúde e das 
unidades escolares nas atividades voltadas à prevenção das doenças, 
por meio de campanhas educativas; 

II – ampla divulgação do calendário, bem como da importância 
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da vacinação e das consequências da não vacinação.

 III – promoção de atividades de conscientização dos responsá-
veis legais. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

É de suma importância a criação de políticas públicas que 
fomentem a conscientização da população sobre a segurança e eficácia 
das vacinas, como forma eficaz de combate e prevenção as doenças. 
O Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde, possui capacidade 
histórica de produzir vacinas, e sempre foi considerado referência 
mundial pelas diversas campanhas de imunização em todo o complexo 
território nacional.

Assim, a instituição de uma campanha de conscientização que 
demonstre a importância de manter a vacinação em dia, principalmente 
por parte das famílias e responsáveis legais pelas crianças é imprescin-
dível, visto que a vacinação em dia é a maneira mais eficiente de gerar 
imunidade coletiva para doenças infeciosas, uma vez que a pessoa vaci-
nada fica protegida, não adoece e não transmite determinadas doenças e 
trata de medida de saúde coletiva.

Diante da relevância da matéria, conto com o voto dos nobres 
pares para que a proposição seja aprovada.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019 /2022

Concede a Medalha Manoel Be-
ckman ao Comandante Geral da PM/MA 
Cel. Emerson Bezerra da Silva.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manoel Beckman ao Cel. PM 
Emerson Bezerra da Silva.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 19 de abril de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Cel. Emerson Bezerra da Silva, 49 anos, é natural de São Luís 
- MA, filho de Geovane Bezerra da Silva e Maria das Graças Mota, ca-
sado com a Senhora Tereza Cristina da Cunha e Silva e pai de Emerson 
Bezerra da Silva Junior e Pedro Felipe Costa Silva. É comandante Geral 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, é Bacharel de Segurança 
Pública pela UEMA/PMMA, Bacharel em Ciência Econômicas pela 
UFMA, Bacharel em Direito, UNICEUMA, com exame da ordem da 
OAB/MA. Especialista em Gestão de Trânsito e Transporte pela Facul-
dade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – PR e Especia-
lista em Segurança Pública pela PM da Paraíba.

Foi ajudante de ordens no Governo Jackson Lago (2007 – 2009). 
Comandou A 6ª Companhia Independente, atual 35º BPM com Sede 
em São João dos Patos, Comandou o 9º Batalhão de PM, com Sede em 
São Luís – MA, Comandou o Batalhão de PM de Turismo (BPTUR) 
com circunscrição em todo o Estado do Maranhão, Comandou o 33º 
Batalhão de PM com Sede em Colinas – MA. 

Como se observa, a trajetória do CEL PM EMERSON BEZER-
RA DA SILVA a faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo Ma-
nuel Beckman por contribuir de forma significativa pelos relevantes 

serviços já prestados à população do Maranhão, na defesa da ordem, da 
segurança e da vida.

 
Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 

em 19 de abril de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 096 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DE SU-
CUPIRA DO RIACHÃO, WALTERLINS RODRIGUES DE AZE-
VEDO, solicitando O RETORNO DA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS 
DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE 
SUCUPIRA DO RIACHÃO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 097 /2022 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da Srª 
Osvaldo Fernandes Filho, externando o mais profundo sentimento de 
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 17 de abril do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 098 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DE SUCUPI-
RA DO RIACHÃO, WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO, 
solicitando ESCLARECIMENTOS SOBRE A MERENDA ESCO-
LAR NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO.

Quais os motivos que não está sendo distribuído a merenda 
escolar?

Como está sendo utilizada a verba destinada para compra da 
merenda?

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 099 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DE ITINGA 
DO MARANHÃO, LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA, solici-
tando ESCLARECIMENTOS SOBRE COMO E ONDE FORAM 
UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 
ENVIADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 2649/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira 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 trans-
torno 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, 13 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 2650/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal so-
licitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da 
campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Trans-
torno 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 trans-
torno 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, 13 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 2651/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, 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 trans-
torno 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, 13 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 2652/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, 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 trans-
torno 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, 13 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 2653/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins 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 
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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 trans-
torno 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, 12 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 2654/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, 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 trans-
torno 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, 13 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 2655/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, 
Senhora Marília Gonçalves de Oliveira, 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 trans-
torno 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, 13 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 2656/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, 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 trans-
torno 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, 12 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 2657/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima 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 trans-
torno 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, 12 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL



  8       SEXTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8

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

INDICAÇÃO Nº 2658/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, 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 trans-
torno 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, 12 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 2659/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, 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 trans-
torno 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, 13 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 2660/2022

Senhor Presidente,

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 São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, 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 trans-
torno 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, 13 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 2661/2022

Senhor Presidente,

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 Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, 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 trans-
torno 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, 13 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 2662/2022

Senhor Presidente,

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 Senador Alexandre Costa, Se-
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nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, 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 trans-
torno 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, 13 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 2663/2022

Senhor Presidente,

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 Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, 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 trans-
torno 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, 13 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 2664/2022

Senhor Presidente,

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 Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, 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 trans-

torno 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, 13 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 2665/2022

Senhor Presidente,

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 Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2666/2022

Senhor Presidente,

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 Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da 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 trans-
torno 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, 13 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 2267/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL re-
ferente 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 trans-
torno 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, 13 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 2668/2022

Senhor Presidente,

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 Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, 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 trans-
torno 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, 13 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 2669/2022

Senhor Presidente,

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 Timbiras, Senhor Antônio 
Borba 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 trans-
torno 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, 13 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 2670/2022

Senhor Presidente,

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 Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2671/2022

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 Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2672/2022

Senhor Presidente,

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 Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, 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 trans-
torno 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, 13 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 2673/2022

Senhor Presidente,

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 Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2674/2022

Senhor Presidente,

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 Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2675/2022

Senhor Presidente,

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 Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira 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 trans-
torno 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 



  12       SEXTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
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, 13 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 2676/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2677/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas 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 trans-
torno 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, 13 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 2678/2022

Senhor Presidente,

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 Vitória do Mearim, Senhor Rai-
mundo Nonato Everton 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 trans-
torno 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, 13 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 2679/2022

Senhor Presidente,

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 Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, 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 trans-
torno 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, 13 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 2680/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
da Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2681/2022

Senhor Presidente,

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 Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2682/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas 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 trans-
torno 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, 13 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 2683/2022

Senhor Presidente,

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 Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de 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 trans-
torno 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, 13 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 2684 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e a Sra. Raysa Queiroz , 
Secretária de Estado de Meio Ambiente, solicitando, em caráter de 
urgência, a realização de estudo técnico especializado das áreas afe-
tadas por voçorocas no município de Buriticupu – MA, bem como a 
elaboração e execução de projeto de contenção e reparação das mesmas.

A solicitação ora apresentada é justificada pelo risco iminente de 
desastre ambiental em decorrência do avanço do processo erosivo do 
solo que vem se agravando ano após ano. Situação essa que tem tomado 
proporções gigantescas, as imensas crateras formadas que avançam em 
direção a logradouros públicos e áreas residenciais, as quais já destruí-
ram diversas moradias, aumentando a preocupação da população. 

Pelo exposto, considerando, sobretudo, a preservação da vida, 
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espero poder contar com a imediata intervenção do Governo do Estado 
do Maranhão no sentido de prover recursos humanos, materiais e finan-
ceiros visando solucionar esta problemática.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 18 de abril de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2685 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR 
CARLOS BRANDÃO, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS, NO SEN-
TIDO DE DETERMINAR A REFORMA DA PRAÇA DA FAMÍLIA, 
NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM (MA), considerando  a impor-
tância desse logradouro público para as famílias Bonjardinenses, no que 
concerne a convivência social em longos momentos de descontração 
e de lazer. A falta de ações permanentes que conservem o logradouro 
públicos em questão, “agride” a paisagem do local e sobretudo a “alma” 
das pessoas que diariamente visitam a praça da família.

A praça em uma comunidade representa um espaço de beleza, 
memória, encontro para conversas diárias e de lazer para crianças, 
adolescentes, jovens e demais cidadãos (ãs) que residem ao entorno. 
A praça é um referencial e carrega diversas funções que auxiliam na 
organização social e política da comunidade.

Reconhecemos que estamos no início de um novo governo, cujas 
ações serão desenvolvidas nas mais diversas áreas, inclusive na área so-
cial, com vistas a melhorar o bem-estar da população Maranhão a fora. 

Portanto, solicito de Vossa Excelência atenção especial ao nosso 
pleito e que ele seja incluído no cronograma de revitalização de praças 
ainda no ano de 2022.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de abril de 2022. – DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Senhor Deputado Jota 
Pinto

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, senhores Deputados, Deputadas, galeria, im-
prensa. Senhor Presidente, uso este Pequeno Expediente para trazer um 
dado, uma matéria importante que incomoda não só os maranhenses, 
Deputado Glalbert, mas todos que visitam o estado do Maranhão, que é 
a ponte do Estreito dos Mosquitos. Em 2019, teve um acidente: um ca-
minhão ficou pendurado lá e aquela proteção lateral, que se chama guar-
da-corpo, foi abaixo também. Desde 2019, 2020, 2021 e 2022, está na 
mesma situação. Ali é a entrada de São Luís. Ali não só os maranhenses 
questionam isto, os turistas que chegam na cidade para visitar São Luís. 
O cartão postal da entrada de São Luís é aquela ponte naquela situação. 

Não só o guarda-corpo, mas a situação mesmo da ponte. Só para ter 
uma ideia, Bráulio, esse final de semana foram 53 carros que furaram o 
pneu indo e vindo na ponte. Então eu vou entrar aqui com uma indica-
ção ao DNIT, mas eu gostaria de pedir, Deputada Detinha, que todos os 
deputados, porque viajamos praticamente toda semana para o interior e 
recebemos muitas reclamações não só de quem mora em São Luís, mas 
de quem mora também no interior, que nós possamos subscrever essa 
indicação e que nós possamos até ir ao DNIT, porque vai fazer quatro 
anos. E não é só aquele acidente. Já teve vários acidentes depois daque-
le caminhão que caiu na ponte. Então eu queria pedir aos deputados que 
nos ajudassem. Eu tenho certeza que muitos deputados já vieram a essa 
tribuna aqui para solicitar ao DNIT que faça. Isso é um valor pequeno. 
Deputada Detinha, a senhora foi prefeita e sabe que um guarda-corpo é 
um valor pequeno para recuperar. E, por último, os moradores coloca-
ram uma escada. A escada já até levaram. Agora vejam bem, Deputado 
Wellington, Deputado Antônio Pereira, o perigo que tem de uma crian-
ça, de um idoso ou de qualquer carro sair da pista e ter outros acidentes. 
Então é um perigo muito grande. Estou falando da segurança da popu-
lação, a segurança de quem entra e de quem sai de São Luís. Então eu 
estou entrando com essa indicação e peço aos Deputados que possam 
subscrever essa indicação, porque é uma vergonha você chegar a São 
Luís e o cartão postal, a Ponte do Estreito dos Mosquitos, quatro anos 
com o guarda-corpo quebrado, depois de vários acidentes que ocorre-
ram. Agora vejam bem, quando os turistas chegam a São Luís durante 
a semana, os moradores dali têm crianças que brincam naquela ponte, 
Deputado Wellington, e há o risco de uma criança cair ali, de um idoso 
que passa ali e não ter uma proteção, não ter uma segurança. Então, eu 
venho aqui, hoje, colocar essa questão e pedir ao DNIT do Maranhão 
que tenha a sensibilidade de resolver essa situação, que é uma questão 
de segurança, é uma questão também de vida, de salvar vidas. Nós te-
mos o cuidado e o zelo de cuidar da segurança do cidadão que chega a 
esta cidade, que sai desta cidade e que transita no dia a dia na Ponte do 
Estreito dos Mosquitos. Esta é a minha fala, neste Pequeno Expediente, 
pedindo ao DNIT, além da ponte, nós temos outras questões que são as 
BRs, mas hoje a prioridade é esta ponte, pois é uma questão de segu-
rança para a comunidade da Estiva, para os moradores dali e para quem 
entra e sai da cidade. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, Deputado Wellington, eu quero pedir ao 
Deputado Jota Pinto que possa subscrever também o requerimento, por-
que é urgentíssima essa ponte que, na verdade, todos nós trafegamos 
durante muitos e muitos dias. Praticamente toda semana, a gente pega a 
estrada e passa por lá. Está uma situação realmente muito feia. Aquele 
caminhão que caiu lá e até hoje não foi feito o reparo da ponte, então 
é muito pertinente deputado Jota e peço a autorização de Vossa Exce-
lência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a anuência do orador que ocu-
pou a tribuna, agora há pouco, Deputado Jota Pinto, que vai apresen-
tar o requerimento ao DNIT, o Deputado Glalbert Cutrim já teve o 
consentimento e a autorização do autor. Deputado Presidente da CCJ, 
Deputado Ariston, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON - Também quero subscre-
ver.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Também o que, meu jovem? Diga, meu 
jovem, também o quê? O requerimento? Na hora, tranquilo. Então, a 
solicitação também do Presidente da CCJ, Deputado Ariston. E o De-
putado Wellington também, Deputado Jota Pinto, para que possamos 
subscrever o requerimento, e os demais deputados também que tenham 
interesse. Deputado Antônio Pereira, com a palavra. O senhor vai usar 
a tribuna? Também subscrever, todos estão subscrevendo. Aqui, com 
o Deputado Wellington na Presidência, não tem problema, não, todo 
mundo subscreve aqui, aqui é rápido. Pequeno Expediente, decano des-
ta Casa, deputado médico, Região Tocantina, região de Imperatriz, meu 
amigo, Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
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do orador) - Senhor Presidente Deputado Wellington do Curso, pre-
sente à Mesa nesta manhã importante, senhores Secretários, Jota Pinto, 
senhores Deputados e Deputadas presentes no Plenarinho, nesta Casa. 
É a primeira vez que numa Sessão Ordinária me dirijo do Plenarinho, 
que me dirijo aos meus colegas, ao povo do Maranhão do Plenarinho. 
Senhor Presidente, ocupo essa tribuna e, primeiro, eu quero aqui for-
talecer o requerimento que o Deputado Jota Pinto faz, que é de grande 
importância. Ontem mesmo, à noite, tive uma reunião ali na Estiva e 
eu pedi para me subscrever. Acho importante, Deputado Jota Pinto. V. 
Excelência, sempre que está nesta Casa, traz temas relevantes da capital 
e de todo o estado para ser discutido aqui nesta Casa. Parabéns a V. Ex-
celência, mas eu estou, nesta manhã, para tratar de um assunto que diz 
respeito a Imperatriz. Temos aqui deputados de Imperatriz, Deputado 
Marco Aurélio, Deputado Rildo, Deputado Pastor Cavalcante, outros 
deputados que representam aquela cidade. Imperatriz passa por um mo-
mento difícil quanto a sua malha viária das vias urbanas. Nós estamos 
vendo ali asfalto praticamente em toda a cidade bastante danificado, 
trazendo grandes transtornos à mobilização das pessoas, em especial, 
ao transporte público, às vias de ligação com os bairros e também na 
região central da cidade. Inclusive até para se caminhar, para andar a 
pé as pessoas, os transeuntes estão tendo dificuldades em algumas ruas 
de Imperatriz. Mas, nessa manhã, eu quero chamar a atenção do senhor 
prefeito daquela cidade, que tem a responsabilidade constitucional de 
cuidar daquela cidade e cuidar bem, da ligação. E eu quero fazer, estou 
fazendo uma indicação aqui nesta Casa para a recuperação de uma via 
importante, que é a ligação do centro da cidade com o bairro Bom Jesus. 
O bairro Bom Jesus é um bairro que liga, que é oriundo de uma invasão 
e, neste bairro, nós temos ali no fundo do bairro, no final desta via é 
uma via de não sei quantos km, mas acredito que dê de 2 a 3 km essa 
via de ligação. Tem ali o bairro Dom Felipe Gregory, tem o Teotônio 
Vilela I e II, tem as invasões, a Vila União, a Vila Esperança, a Cidade 
Nova e o bairro Jackson Lago. É uma rua, uma avenida que está total-
mente destruída e, lá no final dessa avenida, nós temos a Universidade 
Federal, um grande prédio. Além de você atender todos esses bairros, 
essas localidades, está ali localizado um bairro que nós temos, nós sa-
bemos aqui, a Faculdade de Medicina e tantas faculdades que estão ali 
localizadas no final dessa avenida. Até de bicicleta está difícil você se 
locomover até lá. Então eu quero fazer aqui um pedido e vou entrar com 
uma indicação ao prefeito municipal Acy Ramos para que ele possa, 
dentro de suas responsabilidades, fazer a recuperação ou construir uma 
nova avenida ali, visto que, além de tudo, especialmente pelas pessoas, 
mas também pelos alunos que precisam ter acesso à faculdade, à uni-
versidade e precisam usar diariamente aquela via. Eu conversava com o 
Júnior, amigo ali do Bom Jesus, uma liderança política daquele local, e 
ele me dizia: “Doutor, já está dando preguiça de ir a Imperatriz, porque 
nós não temos condições aqui para andar dois, três quilômetros, nós 
passamos aqui meia hora, 40 minutos”. Então, eu faço esse apelo em 
nome do povo daquela região, em nome das faculdades ali presentes, 
da universidade federal, faço esse apelo ao Prefeito Assis Ramos para 
que possa recuperar ou mesmo refazer aquela avenida que dá acesso a 
todos esses bairros, em especial a avenida do Bom Jesus como é mais 
conhecida. Eu espero ser atendido pelo respeito que todos nós temos 
ao povo de Imperatriz. Senhor prefeito, vamos tomar uma providência. 
Com todo respeito, estou fazendo uma indicação a V. Ex.ª e espero ser 
atendido nessa indicação. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Concluindo o Pequeno Expediente, o 
Deputado Antônio Pereira fazendo as reivindicações para a Região To-
cantina. Com a palavra, agora, no Pequeno Expediente, o renomado 
médico maranhense, bacharel em Direito e presidente do Moto Clube, 
Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Eu não sei se nós temos presidente de sessão agregado com a 
função de mestre de cerimônia, tamanha a competência na apresentação 
do currículo do professor Wellington, Carlos Wellington de Castro Be-
zerra. Bom dia a todos. Eu aproveito, inclusive, o gancho do Deputado 
Wellington para falar em relação à presidência do Moto Clube e tratar 

um pouco da pauta do esporte hoje. Tem sido muito difícil, enquanto 
dirigente de futebol, aqui no Maranhão, nós avançarmos com uma qua-
lidade melhor de espetáculo, e isso aí a gente tem uma multifatoriedade 
que explica. A primeira delas é a dificuldade da iniciativa privada de 
agregar do ponto de vista do marketing esportivo, do ponto de vista 
dos patrocínios. Claro, isso aí é uma dificuldade. E este ano, compara-
tivamente, nós conseguimos fazer o que o Moto Clube, por exemplo, 
nunca tinha apresentado patrocinadores, mas ainda muito longe do que 
a gente precisa do ponto de vista da realidade do financiamento do es-
porte. Fazer futebol, fazer espetáculo, isso custa muito caro, custa tão 
caro que, muitas vezes, a iniciativa privada não vê no futebol uma for-
ma de tirar aquele investimento, mas isso é um grandioso engano. Por 
quê? Porque o que a gente tem em termos de clipping, de matérias, de 
exposição de marca dentro do esporte, de comentários de engajamento 
em rede social é muito grande. Lamentavelmente, a gente, às vezes, 
tem muita dificuldade ainda de encontrar patrocinadores. Precisa ser 
mudada essa filosofia e, aos poucos, claro, a gente vai mudando. Ano 
a ano, vão sendo feitos campeonatos maranhenses. Campeonatos ma-
ranhenses que precisam de incentivos. E esse ano, lamentavelmente, 
não foi pago o recurso do campeonato maranhense. O Secretário que 
estava em frente à pasta, um grande amigo, mas não tratou aí, a pró-
pria federação juntamente com a imprensa que está acostumada fazer 
cobertura ali não se movimentaram. E a gente entrou no Moto em um 
momento de transição, no mês de dezembro, campeonato já começando 
em janeiro e não foi feito o projeto. O projeto foi feito no meio do cam-
peonato. Deixaram a coisa solta. A verdade é essa. Não houve interesse 
da Sedel, lamentavelmente, da gestão anterior. E está aí. Nós estamos 
terminando o campeonato maranhense. Hoje, quarta-feira, último jogo 
e ninguém recebeu um centavo. E aí como é que faz futebol de manei-
ra descente? Como é que se faz espetáculo para as torcidas? Como se 
aumenta o engajamento da população, da juventude no esporte se não 
tem nenhum incentivo? O clube profissional tem que receber. Bem aí 
do lado, no Pará, eles estão dando 400 mil para um time, 1 milhão de 
reais para outro clube. O Ceará só conseguiu sair da lama no futebol 
e transformarem os times, hoje, em potências nacionais porque teve 
investimento do Governo. E, lamentavelmente, nesses últimos anos do 
Governo do Estado o futebol foi visto como um esporte marginal. Nos 
clubes de futebol não se vai discutir, Deputado Antônio, o que foi feito 
por presidente anterior de cada clube e de como é conduzido, mas o fato 
é que recurso, Deputado Hélio, não chega e precisa ter investimento no 
futebol. Sabe por quê? Porque na hora todo mundo utiliza do futebol 
do ponto de vista político, quando quer fazer a sua eleição, aí, na hora 
de fazer o investimento no futebol, não quer pagar o futebol. Como é 
que faz? A gente, hoje em dia, tem 700 pessoas. Sampaio Correa, que 
é um rival nosso, por exemplo, em relação ao Moto, tem jogo que tem 
100 torcedores no estádio. Jogo dá dez mil reais de prejuízo. Como é 
que faz espetáculo sem dinheiro? De onde é que tira para trazer jogador 
bom? Porque hoje a gente consegue trazer jogadores, em boa parte, de 
baixíssimos salários. Deputado Jota Pinto já sentiu na pele o que é isto 
aí, falta de apoio de Governo. Então a gente precisa pagar o campeonato 
maranhense. No último dia do campeonato, não pagaram um centavo. 
Verdadeiro absurdo, desrespeito com o futebol, desrespeito com os clu-
bes, desrespeito com as torcidas. Vamos levar a sério o que está aconte-
cendo. Já está tramitando há muito tempo. Hora de pagar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Concluindo o pronunciamento o Depu-
tado Dr. Yglésio. Convido o Deputado Antônio Pereira para assumir a 
presidência da sessão enquanto o Deputado Wellington do Curso utiliza 
a tribuna da Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AN-
TÔNIO PEREIRA – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso 
no Pequeno Expediente, sem direito a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senho-
ras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos acompa-
nham por meio da TV Assembleia. Mais uma vez, eu trago à tribuna da 
Assembleia a indignação da população do estado do Maranhão. Hoje, 
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pela manhã, uma senhora foi assaltada próximo de casa. O meliante, o 
marginal colocou a arma no pescoço da senhora. A foto enviada mostra 
as marcas da violência, as marcas da faca no pescoço de uma cidadã, 
de uma idosa, de uma senhora. A população anda sobressaltada, por 
isso a nossa luta, na Assembleia Legislativa, por segurança pública, 
pela nomeação dos aprovados, pela aquisição de mais equipamentos, de 
mais viaturas, armamentos e uma Polícia Militar que realmente possa 
combater a violência, uma Polícia Civil que possa realmente investigar 
os crimes. Ontem, eu apresentei aqui uma denúncia. Hoje, eu vou re-
fazer a denúncia, estamos apresentando um projeto de lei para mudar 
a legislação, acabar com as regalias, com os benefícios de ex-governa-
dores, como no caso da aposentadoria. Hoje, o ex-governador Flávio 
Dino, por exemplo, tem quatro seguranças particulares, quatro oficiais 
da Polícia Militar. Enquanto isso, a população padece com a falta de 
segurança pública. O maranhense tem um soldado, um policial militar 
para cada 800 habitantes. E o Governador Flávio Dino, ou melhor, o 
ex-governador Flávio Dino com quatro oficiais da Polícia Militar. Tem 
município no interior do estado que tem o efetivo reduzido de soldado, 
um cabo e um sargento. O ex-governador do estado do Maranhão tem 
à sua disposição quatro oficiais da Polícia Militar. Agora, a população 
compreende por que Flávio Dino não valorizou a Polícia Militar, por 
que não valorizou a Polícia Civil, por que ele não cuidou da seguran-
ça pública e da população. Por quê? Ele nunca precisou de segurança. 
Quando então era governador do Estado, tinha 20, 30 policiais na sua 
segurança particular. Agora, que é ex-governador, tem quatro oficiais 
na sua segurança privada, na sua segurança particular. Por que o go-
vernador iria lutar pela segurança pública da população se ele nunca 
precisou e sabendo que, quando deixasse o governo, também não ia 
precisar?! Hoje, a senhora, no Jardim Tropical, que colocaram a arma 
no pescoço dela para levar o seu celular, levar o seu pertence, levar as 
suas economias, é quem reclama da falta de segurança, é quem reclama 
do descaso da segurança do estado do Maranhão. Segurança pública se 
faz com equipamento, se faz com armamento, se faz com viatura, se faz 
com nomeação de aprovados, se faz com mais homens e mulheres na 
Polícia Militar, na Polícia Civil. Na Polícia Militar, para combater a cri-
minalidade; na Polícia Civil, para investigar os crimes. Não se combate 
à criminalidade deixando, cedendo, colocando quatro oficiais à dispo-
sição do ex-governador do Estado do Maranhão. Estamos apresentando 
um projeto de lei para acabar com essa regalia, com essa mordomia. 
Se o ex-governador Flávio Dino é tão popular, como diz que é popular, 
é claro que ele pode ir ao shopping, pode ir à rua Grande, pode ir em 
qualquer bairro como Anjo da Guarda, Coroadinho. E ele pode ir em 
qualquer município que ele não precisa de segurança pública, não pre-
cisa de segurança particular, muito menos de quatro oficiais fazendo a 
segurança pública do ex-governador Flávio Dino. É um tapa na cara da 
população, um ex-governador que nunca se preocupou com a segurança 
pública da população, porque tinha 20 ou 30 policiais a sua disposição 
e, depois, sabendo que ia deixar o governo, ia ter quatro oficiais fazendo 
a sua segurança pública, a sua segurança privada, a sua segurança par-
ticular, a sua segurança como quiserem falar. Estamos apresentando um 
projeto para acabar com essa regalia, com essa mordomia do ex-gover-
nador Flávio Dino. Eu creio que não precisa, até porque ele é popular, 
ele é o cara e ele não precisa de segurança privada. Deixe os quatro ofi-
ciais para comandar as unidades, comandar os batalhões que necessitam 
muito mais que o governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, ou 
melhor, ex-governador Flávio Dino, crie vergonha na cara. Talvez seja 
por isso que V. Ex.ª nunca lutou pela segurança pública da população e 
nunca valorizou a Polícia Militar e a Polícia Civil. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AN-
TÔNIO PEREIRA – Deputado, V. Ex.ª já ultrapassou um minuto e 18 
segundos. Trinta segundos para concluir. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Nesta 
Casa, com os oradores anteriores, eu tive a benevolência. Conto com a 
benevolência de V. Ex.ª com um minuto por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AN-
TÔNIO PEREIRA - Vossa Excelência já tem 1 minuto e 35 após o tem-
po. Mais 1 minuto. V. Ex.ª é um deputado diferenciado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado. Vou só concluir, Deputado Antônio Pereira, Presidente. Po-
pulação do Estado do Maranhão, aqui, nesta Casa, nos últimos 7 anos e 
3 meses, ocupou a tribuna desta Casa um deputado que defende a segu-
rança pública da população, um deputado que defende também e com 
muita veemência, com muita exatidão, a Polícia Militar e Polícia Civil 
do Estado do Maranhão. Defendo, com todas as minhas forças, policiais 
militares, policiais civis e policiais penais do Estado do Maranhão. Poli-
ciais militares, policiais civis, continuem contando com a luta e a defesa 
do professor e Deputado Estadual Wellington do curso. Vamos à luta. 
Que Deus abençoe a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA Obrigado, Deputado Wellington do curso. Vossa 
Excelência queira reassumir o seu posto de Presidente desta Sessão Or-
dinária de hoje. Temos inscritos aqui o Deputado Zé Inácio Lula para o 
Pequeno Expediente. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Deputado Antônio Pereira. E convido a compor a tribuna da 
Assembleia Legislativa, neste momento, o Deputado Zé Inácio, que na 
atual legislatura mudou o nome, alterando o seu sobrenome para José 
Inácio Lula, deputado do PT, que ocupa a tribuna neste momento, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa, todos que 
nos acompanham pela TV Assembleia. Venho, mais uma vez, a esta 
tribuna, desta vez para destacar dois assuntos. Primeiro, que eu parti-
cipei ontem de um grande e importante evento, que foi a abertura do 
Encontro Estadual de Secretários e Secretárias Municipais de Agricul-
tura do Estado do Maranhão. Esse evento teve como tema principal a 
municipalização da agricultora como um fator de desenvolvimento sus-
tentável, uma grande iniciativa dos secretários de agriculturas do estado 
do Maranhão que já contam com 126 municípios associados. Ontem, na 
abertura, estiveram presentes mais de 80 municípios. O evento continua 
ainda, na data de hoje, com uma extensa programação, debatendo um 
tema que é muito importante para o desenvolvimento econômico do es-
tado, que é a agricultura. Nós sabemos o potencial agrícola e agrário do 
nosso estado. Esses secretários, reunidos e articulados por meio de uma 
importante entidade que foi criada recentemente, podem dialogar não 
só no âmbito municipal com os prefeitos, com o Poder Executivo muni-
cipal, mas, principalmente, com o governo do Estado. Nós entendemos 
que o Governador Brandão, que é um municipalista, nós já observamos 
pelo diálogo, pela conversa que o governo tem tido com esta nova enti-
dade, que eles terão o apoio do governo do Estado. Essa entidade tem o 
papel de articular não só em nível estadual, mas em nível federal, de tal 
forma que possamos debater políticas públicas que venham fortalecer 
a agricultura dos municípios do estado do Maranhão. É bem verdade 
que o debate da municipalização da agricultura é um tema a ser tratado 
diretamente para se concretizar via Congresso Nacional. Esses secretá-
rios também estão num nível de articulação muito boa com a Câmara 
Federal, com os nossos 18 deputados federais, com os três senadores da 
República que representam o Maranhão, de tal forma que, assim como 
em outras áreas, como em outros segmentos importantes para se con-
cretizar um desenvolvimento com inclusão social, nós temos a saúde 
municipalizada, temos a educação municipalizada e a assistência social 
também com um viés de municipalização muito forte. E municipalizar 
a agricultura do estado no Brasil vai ter uma repercussão muito grande 
nos estados, sobretudo, como disse ainda há pouco, no nosso estado 
do Maranhão. Nós sabemos as dificuldades que tem as Secretarias de 
Agricultura Maranhão afora. Algumas não têm nem sequer um compu-
tador, uma impressora. Às vezes não tem nenhuma moto. Quando tem 
uma moto ou um carro, não tem combustível. Se busca parceria com 
outras Secretarias para que a ação da Secretaria possa, de fato, chegar 
na ponta. Então trago esse tema aqui para a Assembleia Legislativa, 
porque é importante que nós deputados estaduais também devamos não 
só acompanhar esse novo momento dessa articulação, dessa nova enti-
dade, como também apoiar. Assim como temos a Federação dos Pre-
feitos, temos recentemente uma articulação que envolve vice-prefeitos 
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de todo o estado do Maranhão. Essa entidade chega em uma boa hora, 
criando uma articulação em nível estadual, que eu tenho certeza que 
chegará aos 217 municípios do nosso estado. E cabe a nós deputados 
também dar esse apoio para fortalecer a agricultura. Aos deputados e à 
imprensa informar que cobre esta Casa, este parlamento de que ontem 
a executiva estadual do PT, do nosso partido, do Partido dos Trabalha-
dores, definiu a data do encontro de tática eleitoral, que será no dia 28 
e 29 de maio. E, neste encontro de tática, o Partido dos Trabalhadores, 
através da sua militância, através dos seus dirigentes, através dos dele-
gados que vão estar presentes para fazer parte do encontro estadual, de-
finirá a aliança para a eleição estadual. E nesse contexto nós, enquanto 
deputado, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, o encontro 
do delegado, que terá cento e sessenta delegados, nós fazemos parte de 
um campo político da unidade petista. E eu com outros líderes vamos 
indicar, desses cento e sessenta delegados, oitenta delegados do nosso 
campo político para definir a aliança com o PSB, para definir a aliança 
que terá como senador o nosso ex-governador Flávio Dino, aliança que 
terá como candidato a governador o nosso atual Governador do Esta-
do, Carlos Brandão. Essa aliança, eu não tenho dúvida, será vitoriosa 
aqui no Maranhão, elegendo Flávio Dino senador, elegendo Brandão 
governador e elegendo Lula presidente, para o Brasil voltar a sorrir, a 
ser desenvolvido, um Brasil feliz de novo. Essa chapa trará esperança 
ao Maranhão e ao Brasil. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela tole-
rância do tempo. Estou aprendendo com V. Ex.ª. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Fez uso da palavra o Deputado Zé 
Inácio. Manda lembranças cordiais da Assembleia Legislativa ao José 
Antônio Heluy, o nosso Secretário de Agricultura. Quando tiver essa 
reunião com o secretario no interior, convidem os demais deputados 
para que nós possamos participar com V. Ex.ªs. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Requerimentos à deliberação do Ple-
nário.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor Presi-
dente, pedi conferência de quórum, por favor, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Solicitação de conferência de quórum 
feita pelo Deputado Antônio Pereira, nosso decano. Deputado Antônio 
da Região Tocantina. Conferir o quórum, saber quantos estão na área 
ainda. Zere o painel, por gentileza. Não havendo quórum para deliberar 
as matérias que seriam votadas hoje, ficam para a próxima sessão na 
próxima terça-feira. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Não há nenhum orador inscrito. Tem-
po dos partidos ou blocos: Partido Social Democrata – PSD, Deputado 
César Pires. Declina. Bloco Parlamentar Independente MDB/PV, Depu-
tado Adriano. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão PSB/ 
PCdoB/PT, líder Deputado Duarte Júnior. Declina. Bloco Parlamentar 
democrático PDT/PL/PSC, líder Deputado Vinícius Louro. Ausente. 
Vice-líder, Deputado Welington do Curso, o uso da palavra por 15 mi-
nutos com a parte. Solicito ao Deputado Ariston ou Deputado Paulo 
Neto que assuma a presidência, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Com a palavra o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, ocupo 
a tribuna da Assembleia Legislativa, mais uma vez, para fazer referên-
cia ao nosso trabalho e a nossa luta em defesa dos professores do Estado 
do Maranhão, em defesa dos professores da nossa querida São Luís, da 
cidade de São Luís que trabalham na Prefeitura de São Luís. Professo-
res da rede municipal na luta pelo reajuste de 33,24% e também a trans-
parência das sobras dos recursos do Fundeb para que possa ser rateado, 
para que possa ser dividido entre os professores. Professores do Estado 

do Maranhão, aqui, mais uma vez, ocupo a tribuna da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão para solicitar ao atual Governo do 
Estado a concessão do reajuste de 33,24% aos professores da rede pú-
blica estadual. O que o sindicato não faz, o que o Sinproessema não faz 
o Deputado Wellington está fazendo. O que o Sinproessema não faz, 
que é lutar pelo reajuste de 33,24% para os professores da rede pública 
estadual, o Deputado Wellington está fazendo. O que o Sinproessema 
não faz, que é lutar pelos direitos dos professores, o Deputado 
Wellington está fazendo. Enquanto o Sinproessema está calado, mudo, 
omisso e não cobra o reajuste de 33,24%, hoje, o Deputado Wellington 
está apresentando mais um requerimento, mais uma solicitação ao Go-
vernador Carlos Brandão para que possa conceder o reajuste de 33,24% 
de forma linear para todos os professores da rede pública estadual do 
Maranhão. Senhor Presidente, além disso, nós também temos luta em 
alguns interiores em algumas cidades. E aqui faço referência às cidades 
que iremos visitar a partir de amanhã. Então amanhã dia 21, nesse feria-
do, estaremos na estrada. Iremos até a cidade de Jatobá, reunião com os 
professores na cidade de Jatobá. Logo mais, por volta das 10h00, esta-
remos em reunião com os professores da cidade de Colinas, no sindica-
to dos professores de Colinas, na luta pelo reajuste de 33,24%, as sobras 
do FUNDEB, os precatórios do FUNDEF e também aplicação do reco-
lhimento previdenciário. Os professores da cidade de Colinas, que rea-
lizaram manifestação na última semana, estão mobilizados, estão lutan-
do pelos seus direitos. Amanhã professor e deputado Wellington do 
Curso em reunião com os professores de Colinas, dia 21, quinta-feira, 
feriado, a partir de 10h da manhã na sede do sindicato dos professores 
de Colinas. Senhor Presidente, à 14h horas estarei na Câmara Municipal 
de Barão de Grajaú em reunião com os professores da cidade de Barão 
de Grajaú, para tratar sobre os recursos do Fundeb, aplicação em 2021, 
que não teve transparência. Estamos solicitando transparência desses 
recursos, a folha de pagamento, sobra do rateio, além dos recursos tam-
bém do FUNDEF e também tratando sobre recolhimento previdenciá-
rio. Então amanhã, dia 21 de abril, quinta-feira, feriado nacional, esta-
remos às 14h horas, na cidade de Barão de Grajaú, com os professores 
da cidade de Barão de Grajaú. Senhor Presidente, por último, às 17h, 
estaremos na cidade de Parnarama, numa reunião com os professores da 
cidade de Parnarama, na luta pelo reajuste de 33,24%, pelas sobras dos 
recursos do Fundeb na cidade Parnarama, bem como pela transparência 
na aplicação dos recursos do Fundeb. O Deputado Wellington, amanhã, 
dia 21 de abril, quinta-feira, feriado nacional, estaremos, às 17h, na ci-
dade Parnarama, reunido com os professores na cidade de Parnarama. 
Na próxima semana, Senhor Presidente, nós temos agendada uma visita 
à cidade de Açailândia, uma visita à cidade de Itinga, uma visita tam-
bém à cidade Formosa da Serra Negra. Esperamos os documentos que 
não foram enviados pelas prefeituras até o presente momento e estare-
mos na próxima semana nessas cidades. Faço referência à cidade de 
Itinga. Protocolamos, na Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, um requerimento solicitando ao prefeito da cidade de Itinga que 
tenha transparência na aplicação dos recursos na cidade de Itinga. Pro-
tocolamos um requerimento, solicitando que o prefeito da cidade de 
Itinga encaminhe à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão as 
informações, as explicações sobre a aplicação dos recursos do Fundeb 
na cidade de Itinga, em 2021, bem como a folha de pagamento dos 
professores na cidade de Itinga. Já havíamos protocolado o ofício, pes-
soalmente, na cidade de Itinga, estou fazendo também pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão e, na próxima semana, estaremos na 
cidade de Itinga. Vamos protocolar duas representações no Ministério 
Público, na cidade de Itinga, em defesa dos professores e contra a Pre-
feitura de Itinga, contra o prefeito de Itinga que não cumpre a lei do piso 
e não tem transparência com relação à aplicação dos recursos do Fun-
deb, nem da merenda escolar, nem do transporte escolar. Deputado 
Wellington em defesa dos professores de Itinga, na luta em defesa dos 
professores de Itinga. Lá, graças a Deus, eu conto com o apoio de três 
vereadores atuantes: Vereadora Tânia, Vereadora Gardênia e Vereador 
Leandro. São três vereadores atuantes que defendem, também, os pro-
fessores lá na cidade de Itinga. Ontem, recebemos, na Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, a visita do Vereador Lucas Alves, da 
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cidade de Açailândia, vereador atuante, vereador que está na luta tam-
bém em defesa dos professores. Na próxima semana, estaremos na ci-
dade de Açailândia, novamente, em audiência com os professores, reu-
nião com os professores e protocolando denúncias contra o prefeito da 
cidade de Açailândia por falta de transparência e também pela aplicação 
dos recursos do Fundeb, transporte escolar, da merenda escolar na cida-
de de Açailândia. Mais uma vez, em defesa dos professores da cidade de 
Açailândia. Senhor Presidente, ressalto ainda o trabalho, na cidade de 
Buriti. Na próxima semana, estaremos de volta à cidade de Buriti, nós 
apresentamos dois requerimentos ao prefeito da cidade de Buriti e, até 
o presente momento, o prefeito não respondeu os nossos requerimentos, 
os nossos ofícios. Voltaremos à cidade de Buriti para uma reunião com 
os professores e também para protocolar, no Ministério Público, denún-
cia por falta de transparência e por não cumprir a lei do piso contra o 
prefeito da cidade de Buriti. Na próxima semana, teremos um encontro 
marcado com os professores na cidade de Buriti. Senhor Presidente, na 
próxima semana, estaremos também na cidade de Afonso Cunha. Já 
estivemos em reunião com os professores na cidade de Afonso Cunha, 
protocolamos dois ofícios, mas, até o presente momento, o prefeito da 
cidade de Afonso Cunha não respondeu os nossos ofícios. Já protocola-
mos também na Assembleia Legislativa um requerimento de forma ofi-
cial para que o Prefeito de Afonso Cunha possa responder na Assem-
bleia Legislativa por não fazer reajuste de 33,24%, descumprindo a lei 
do piso e também a falta de transparência, solicitando a folha de paga-
mento dos professores da cidade de Afonso Cunha. E, na próxima se-
mana, estaremos também na cidade de Afonso Cunha, protocolando um 
ofício, um documento, uma representação no Ministério Público de 
Afonso Cunha contra o prefeito, contra a prefeitura de Afonso Cunha e 
em defesa dos professores por não cumprir a lei do piso e a falta de 
transparência na aplicação dos recursos públicos da educação na cidade 
de Afonso Cunha. Professor de Afonso Cunha, na próxima semana, es-
taremos juntos novamente. Senhor Presidente, para finalizar as cidades 
visitadas, estaremos também na próxima semana na cidade de Maga-
lhães de Almeida. Protocolamos dois documentos. Não chegaram as 
respostas dos documentos. Estamos protocolando também na Assem-
bleia Legislativa uma solicitação para que o Prefeito de Magalhães de 
Almeida possa responder à Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. Como o prazo dos ofícios que protocolamos já foram superados, 
estaremos na próxima semana, na cidade de Magalhães de Almeida, 
representando contra o Prefeito da cidade de Magalhães de Almeida por 
falta de transparência na aplicação dos recursos públicos e da falta de 
respeito com os professores da aplicação da Lei do Piso. E mais, denún-
cia gravíssima na cidade de Magalhaes de Almeida, que o Prefeito tem 
perseguindo os professores da cidade de Magalhães de Almeida. Então, 
na próxima semana, estaremos na cidade de Magalhaes de Almeida, 
protocolando duas representações contra o prefeito de Magalhães de 
Almeida, em defesa dos professores da cidade. Senhor Presidente, esta-
va me esquecendo, mas já temos agendada para a próxima semana uma 
reunião, uma nova reunião com os professores da cidade de Formosa da 
Serra Negra. Já tivemos na cidade de Formosa da Serra Negra. Fomos 
muito bem recebidos pelos professores, pelo presidente do sindicato, 
professor e irmão Raimundinho. Sindicalista atuante, um professor 
atuante em defesa dos professores da cidade. Nós já protocolamos os 
dois documentos na cidade e, até hoje, o prefeito não respondeu. Já te-
mos um relatório preliminar realizado pelo sindicato e estaremos, na 
próxima semana, na cidade de Formosa da Serra Negra para protocolar 
duas representações contra o prefeito de Formosa da Serra Negra pela 
falta de transparência dos recursos do FUNDEB, pela falta de respeito 
aos professores e por não aplicar a Lei do Piso, não conceder reajuste 
dos professores, além da fiscalização na merenda escolar e no transpor-
te escolar na cidade de Formosa da Serra Negra. Então, na próxima se-
mana, estaremos reunidos com os professores da cidade de Formosa da 
Serra Negra e estaremos também protocolando dois ofícios, duas repre-
sentações contra o prefeito e a prefeitura de Formosa da Serra Negra em 
favor dos professores da cidade de Formosa da Serra Negra. Senhor 
Presidente, eu vou concluir o meu pronunciamento, destacando as nos-
sas ações percorrendo o Maranhão com o projeto Pé na Estrada por 

Lahesio Bonfim. Deputado Wellington do Curso, nas suas folgas, nas 
suas horas vagas, nos finais de semana, nos feriados, tem percorrido o 
Maranhão levando as propostas, as ações, a palavra do nosso pré-candi-
dato ao governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim. No último final de se-
mana, estivemos nas cidades de Araioses, Tutoia, Santo Amaro e Mor-
ros, levando a esperança à população do estado do Maranhão, na 
Caravana da Esperança, com o projeto intitulado pelo Deputado Wellin-
gton, que é Pé na Estada por Lahesio Bonfim, levando as propostas, 
levando os projetos para reconstruir o Maranhão. Nós temos uma pré-
-candidatura sólida, uma pré-candidatura forte ao governo do Estado, 
representada pelo médico, Dr. Lahesio Bonfim, ex-prefeito da pequena 
cidade de São Pedro dos Crentes cuja administração ele revolucionou, 
sendo considerado um dos maiores prefeitos do Maranhão, um dos me-
lhores prefeitos do Nordeste e também um dos melhores prefeitos do 
Brasil. E com certeza, com esses “Qs” de sucesso, com a administração 
de sucesso na pequena cidade de São Pedro dos Crentes, onde o Dr. 
Lahesio Bonfim fez muito e com muito pouco, sendo perseguido pelo 
Ex-governador Flávio Dino, sem ter a ajuda do governo do Estado, mas 
ele fez muito por aquela cidade, prova disso é o Ideb. Quando o Prefei-
to Lahesio Bonfim assumiu a Prefeitura de São Pedro dos Crentes, a 
cidade de São Pedro dos Crentes configurava na 113ª colocação. Ele 
deixou a prefeitura agora, no começo de abril, dia 02 de abril, deixando 
a prefeitura para se pré-candidatar ao governo do Estado do Maranhão, 
e a cidade ficando em segundo lugar no Ideb do Maranhão. Eu tenho 
certeza de que o Maranhão passa a conhecer melhor as propostas, as 
ações e o projeto do Dr. Lahesio Bonfim para o governo do Estado do 
Maranhão, passa a acreditar, passa a confiar nessa opção viável, possí-
vel para o estado do Maranhão. Doutor Lahesio Bonfim tem crescido no 
interior do estado para a capital, região sul do estado do Maranhão, re-
gião de Balsas, região de Imperatriz, Região Tocantina, região de Barra 
do Corda, região do agronegócio, região do sul do estado. E com o 
apoio do Deputado Wellington do Curso na Região Metropolitana, re-
gião de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e os 
demais municípios que compõem a Região Metropolitana, com certeza, 
terá um crescimento real, um crescimento viável para a sua pré-candi-
datura ao governo do Estado do Maranhão. Vou concluir, Senhor Presi-
dente. No decorrer desta semana, neste final de semana, estaremos, 
mais uma vez, com a Caravana da Esperança, levando as palavras, pro-
jetos e a ações do nosso pré-candidato ao governo do Estado, Dr. Lahe-
sio Bonfim. Na cidade de São Luís, na sexta-feira; na cidade de Codó, 
no sábado; e na cidade de Timon, no domingo. Ainda há esperança, nós 
acreditamos que o Maranhão tem jeito sim e é por isso que nós temos 
apoiado Dr. Lahesio Bonfim. Dr. Lahesio Bonfim, continue contando 
com o apoio, com a luta, com a voz e a defesa do Deputado Wellington 
do Curso para reconstruir o Maranhão. Que Deus abençoe a todos, que 
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, so-
bre a sua população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Quero registrar a presença da senhora vice-prefeita de 
Lajeado Novo, Luana Deusdete, a pedido do Deputado Antônio Pereira. 
Podemos, cinco minutos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO 

PAULO NETO - Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso. 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
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Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carli-
nhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Ril-
do Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage e Zé 
Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, 
Doutora Thaíza Hortegal, Hélio Soares, Mical Damasceno e Roberto 
Costa. 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): 
Ciro Neto, Doutor Yglésio, Professor Marco Aurélio, Betel Gomes e 
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno 
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando 
a discussão e votação em segundo turno, em regime de prioridade, do 
Projeto de Lei Complementar n° 001/2022, (Mensagem nº 001/2022), 
que altera a Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 e o 
Projeto de Lei Complementar n° 002/2022, (Mensagem nº 002/2022), 
que altera a redação dos incisos XLVII e XLVIII, do Art. 9º, da Lei 
Complementar nº 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão). Ambos de autoria do Poder Judiciário e 
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJC), foram aprovados e encaminhados à sanção governamental. 
Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei 
nº 258/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que eleva os fes-
tejos do Círio de Nazaré, do Povoado Morro dos Caboclos, em Trizide-
la do Vale, à condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e 
Cultural do Estado do Maranhão”, com parecer favorável da CCJC. Em 
segundo turno, tramitação ordinária foram aprovados: Projeto de Reso-
lução Legislativa nº 019/2020, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, 
que concede a medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Senhor Paulo Braid Ribeiro e o Projeto de Resolução Legislativa nº 
08/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que concede o título 
de Cidadão Maranhense ao Senhor Yury Bruno Alencar Araújo, natural 
do Estado do Ceará, ambos com parecer favorável da CCJC. Em pri-
meiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou: Projeto de Reso-
lução Legislativa nº 003/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que concede o título de cidadão maranhense ao Senhor João Vicente 
Fontella Goulart e o Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2021, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede o título de cidadão ma-
ranhense ao Senhor Célio Luiz Barbosa, ambos os projetos receberam 
parecer favorável da CCJC. Em seguida, foi aprovado Requerimento nº 
95/2022, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja dis-
cutido e votado em regime de urgência, em uma sessão extraordinária 
a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 176/2022, 
de autoria do Poder Judiciário. Por força de acordo entre as lideranças 
o do Projeto de Lei n° 197/2022, de autoria do Poder Judiciário, dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do 
Poder Judiciário do Maranhão, com parecer favorável da CJC foi apre-
ciado na presente Ordem do Dia, tendo o Presidente convocado uma 
Comissão Especial composta pelos Senhores Deputados: Wellington 
do Curso, Rildo Amaral, Antônio Pereira, Márcio Honaiser e Professor 
Marco Aurélio, para sob a presidência deste último, emitir o parecer so-
bre o Projeto em tela. Reabertos os trabalhos, o Deputado Presidente da 
Comissão Especial, Deputado Professor Marco Aurélio, informou que 
o Projeto de Lei nº 176/2022, foi aprovado na por unanimidade, desta 
forma foi o mesmo submetido à deliberação do Plenário, sendo o mes-
mo aprovado e encaminhado à sanção governamental. O Requerimento 
nº 65/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, retirado da 
Ordem do Dia a pedido do autor e o Requerimento nº 88/2022, de au-
toria da Deputada Daniella, transferido devido ausência da autora. Por 
fim a Mesa deferiu o Requerimento nº 92/2022, de autoria do Deputado 
Adriano, subscrito pelos Deputado Rildo Amaral, Antônio Pereira, Pro-

fessor Marco Aurélio e Wellington do Curso, encaminhando mensagem 
de pesar aos familiares do Senhor Francisco da Silva Almeida, mais 
conhecido como Chico Brasil, Presidente da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Imperatriz, pelo seu falecimento. No primeiro horário 
do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Márcio Honaiser. O Depu-
tado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Democrático 
PL/Republicanos e pela liderança deste Bloco. No Expediente Final, 
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presiden-
te 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, 19 de abril 
de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  100/2022
RELATÓRIO:
Trata-se na análise de legalidade, juridicidade e legalidade do 

Projeto de Lei nº 019/2022 de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe que “Dispõe sobre o exercício profissional da atividade de 
Doula nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres, 
da rede pública e privada do Estado do Maranhão. São obrigados a 
permitir a presença e o trabalho de doulas durante todo o período de 
trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela 
parturiente e dá outras providências.”

Nos termos da presente propositura de lei, maternidades, casas de 
parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e pri-
vada de todo o território estadual ficam obrigados a permitir a presença 
de doulas durante todo o período pré-natal, trabalho de parto, parto e 
pós parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente.

  O referido projeto insere-se no contexto das normas inerentes a 
defesa da saúde e parto humanizado, com amparo no art. 12, inciso I, 
alínea “b”, da Constituição Estadual.

A o parto humanizado diz respeito à saúde e estão inseridas na 
competência material concorrente da União, Estado e Distrito Federal. 
A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste, neces-
sariamente, na edição de normas gerais pela União e normas específicas 
ou especiais pelos Estados.

Corroborando com o entendimento esposado acima, o Supremo 
Tribunal Federal, já se manifestou quando do julgamento da ADI 2334 
/ DF, onde figurou como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in 
verbis: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de cará-
ter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a alegada 
usurpação de competência privativa da União por Lei estadual. 4. 
Competência concorrente que permite ao Estado regular de forma 
específica aquilo que a União houver regulado de forma geral (art. 
24, inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação quanto 
aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e im-
procedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de 
7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.

No caso em tela, direito ao parto humanizado é também a 
promoção da dignidade humana, um dos fundamentos da Repú-
blica Federativa do Brasil e princípio matriz de todos os direitos 
fundamentais, sendo assim, de alta relevância no contexto social, de-
vendo, pois, prevalecer em detrimento de outras normas, haja vista, o 
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princípio da máxima aplicabilidade dos direitos fundamentais, não 
cabendo restrições.

Sucede que, o presente Projeto necessita de reparos para se ade-
quar a constitucionalidade, legalidade e a técnica legislativa por isso 
sugerimos o substitutivo abaixo, pois na forma que está redigido, a 
proposição apresenta-se como regulamentação de profissão que é 
competência da União, por isso ser imprescindível o substitutivo al-
terando o PL para assegurar o direito da gestante de ser acompanhado 
por doulas.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 

019/2022, na forma do substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 019/2022, nos termos do 
voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 19 de abril de 2022. 
                                                                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 019/2022

Assegura as parturientes o direito 
de ser acompanhada por Doulas, duran-
te o período de trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato, nas maternidades 
ou estabelecimentos de saúde pública ou 
privada.

Art. 1º - Fica assegurado as parturientes o direito de ser acom-
panhadas por duolas, nas   maternidades, casas de parto e estabeleci-
mentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado 
do Maranhão.

Parágrafo único - A presença das doulas não se confunde com a 
presença do acompanhante instituído pela Lei Federal nº 11.108, de 07 
de abril de 2005.

Art. 2º Os serviços privados de assistência prestados pelas doulas 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imedia-
to, bem como as despesas com paramentação, são de inteira responsa-
bilidade da parturiente, não gerando despesas as maternidades, casas 
de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública 
e privada. 

Art. 3° - A presença das doulas depende de expressa autorização 
da parturiente que, deverá informar previamente à unidade de saúde, 
que comunicará ao profissional médico.

Art. 4° – As maternidades, casas de parto e estabelecimentos hos-
pitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado, farão a sua 
forma de admissão das doulas, respeitando as leis vigentes, preceitos 
éticos, competência e das suas normas internas de funcionamento. 

Art. 5º. O descumprimento desta Lei acarretará para as mater-
nidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da 
rede pública e privada do Estado do Maranhão:

I - advertência, 
II – multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais para cada re-

clamação.
§1º - No caso de reincidência, a multa do inciso II será aplicada 

em dobro.
§2º - O valor da multa deverá ser atualizado pelo índice correção 

oficial do Estado.
§ 3° - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos 

desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Saúde - FES, para a capaci-
tação das doulas.

Art. 6º. A fiscalização e a aplicação do disposto nesta Lei serão 
realizadas pelos órgãos competentes para tal fim.

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

                                                     
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, ÀS 08:30 
, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
RICARDO RIOS 
ADRIANO
MÁRCIO HONAISER 
WENDELL LAGES
PROFESSOR MARCO AURÉLIO
ZÉ INÁCIO                                                   
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 054/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 129/2022, que Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 
1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), 
e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
 
PARECER Nº 064/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 009/2022, que Institui o Sistema Estadual de Proteção às Pessoas 
Ameaçadas no Estado do Maranhão e o Conselho do Sistema de Prote-
ção do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 086/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 041/2022, Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro 
de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 085/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 002/2022, que Dispõe sobre estímulos ao desenvol-
vimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e 
à inovação no Estado do Maranhão, e altera a Lei Estadual nº 6.915, 11 
de abril de 1997, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 056/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
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ORDINÁRIA Nº 112/2022, que Estabelece os critérios para utilização 
dos recursos a serem repassados ao Estado do Maranhão, a título de 
complementação financeira no âmbito do antigo Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF), conforme Ação Cível Originária nº 661 - STF 
e Cumprimento de Sentença nº 1022241- 74.2019.4.01.3700 (TRF - 1ª 
Região).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 121/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 054/2020, que “Altera os Anexos I e II da Lei 
nº 8.715, de 19 de novembro de 2007, que Reorganizou o Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário 
do Maranhão”.

AUTORIA: PODER JUDUCUÁRIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 122/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 176/2022, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do 
Maranhão, e dá outras providências.”

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 119/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 346/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que 
Estabelece diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do Femini-
cídio: Atenção e Proteção no âmbito do Estado Maranhão e dá outras 
providências.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUDA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 116/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 047/2022 , que Institui a “Campanha Estadual de Cons-
cientização sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, institui 
o “Dia Estadual da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e 
outras demências” e revoga a Lei Estadual nº 10.271, de 30 de junho 
de 2015.

AUTORIA: DEPUTADA BETEL GOMES 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator

PARECER Nº 102/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 587/2021, que dispõe sobre Diretrizes para a criação 
do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado, no âm-
bito do Estado do Maranhão. 

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 101/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 590/2021, que Inclui, no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado do Maranhão, o Festejo de São Sebastião, Padroeiro do Mu-
nicípio de Presidente Dutra.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 024/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 065/2021, que Dispõe sobre a divulgação de núme-
ros emergenciais em caso de ocorrências de violências domésticas em 
faturas de serviços de água e energia e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

  PARECER Nº 058/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIO Nº 551/2021, que “Institui o Selo Empresa Incentivado-
ra da Educação de Funcionários, no âmbito do Estado do Maranhão”.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA:  Deputado WENDELL SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 100/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 019/2022, que “Dispõe sobre o exercício profissional 
da atividade de Doula nas maternidades e estabelecimentos hospitalares 
congêneres, da rede pública e privada do Estado do Maranhão. São 
obrigados a permitir a presença e o trabalho de doulas durante todo 
o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que 
solicitadas pela parturiente e dá outras providências.” 

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 059/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 097/2022, que Altera a Lei nº 9.496, de 11 de no-
vembro de 2011, que Institui, para os doadores de sangue do Estado 
do Maranhão, meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, 
realizados em locais públicos.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 106/2022 – Emitido ao PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 095/2022, que Estabelece diretrizes para o 
atendimento prestado às pessoas com fibromialgia ou com síndrome da 
fadiga crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO 
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 104/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 051/2022, que Estabelece a área de segurança escolar 
(ASE) como espaço de prioridade especial do Poder Público. 

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 066/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 034/2022, que Institui o Dia da Mulher Advogada no 
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
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PARECER Nº 082/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 227/2017, que “Denomina a ponte sobre o Rio 
Pericumã, que ligará as cidades de Central do Maranhão e Bequimão e 
dá outras providencias”. 

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, com a abstenção dos votos dos 

Senhores Deputados Zé Inácio e Adriano , nos termos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 061/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIO Nº 098/2022, que Altera a Lei nº 11.379, de 11 de 
dezembro de 2020, que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, 
as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 098/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº119/2022, que propõe instituir no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Maranhão o Dia da Paz e da Conciliação. 

AUTORIA: DEPUTADA RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 084/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 128/2022, que Considera de Utilidade Pública a Associa-
ção do Elísio e Adjacências da Cidade de Carutapera, com sede e foro 
no Município de Carutapera, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do

PARECER Nº 087 /2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 131/2022, que Declara de Utilidade Pública o “CENTRO 
EDUCACIONAL COMUNITÁRIO SONHO MEU – CESM”, com 
sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 088/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 134/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Aciria Prado – IAP, com sede e foro no Município Água Doce do Ma-
ranhão, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 089/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 135/2022, que Considera de Utilidade Pública a Ação 
Social da Diocese de Pinheiro, com sede e foro no Município de Pinhei-
ro, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 090/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 142/2022, o Instituto José Saramago a Assistência Social 
em Gestão Educacional e Políticas Públicas – IJS, com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA DETINHA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 091/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 106/2022, que Declara de Utilidade Pública a Associação 
“Ela na Obra”, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 092/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 108/2022, que Declara de Utilidade Pública o “Grupo 
IDE”, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ADELMO SOARES
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 093/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 104/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Maranhense Educandário Betesda, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 094/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 105/2022, que Declara de Utilidade Pública a Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, com sede e foro no Município de Bar-
ra do Corda, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 095/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 083/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Social e Cultural Raissa Mendonça - IRM, com sede e foro no Municí-
pio de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº096 /2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº062/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Sócio Educacional Betel, com sede e foro no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão. 

AUTORIA: DEPUTADO ADELMO SOARES
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº097/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDI-
NÁRIA Nº084/2022, que Declara de Utilidade Pública a Associação 
das Donas de Casa do Conjunto Alvorada Anil - João de Deus, com 
sede e foro no Munícipio de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ZITO ROLIM
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 
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voto do Relator.

PARECER Nº118 /2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDI-
NÁRIA Nº157/2022, que Declara de Utilidade Pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais, do Município de Porto Franco,  com 
sede e foro no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 075/2022 – Emitido PROJETO DE  RESOLU-

ÇÃO LEGISLATIVA Nº003/2022, que Concede a Medalha do Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao Empresário e Engenheiro Civil, o 
Senhor Francisco Magalhães da Rocha..

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON RIBEIRO 
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº  076/2022 – Emitido PROJETO DE RESOLU-
ÇÃO LEGISLATIVA Nº004/2022, que Concede o Título de Cidadão 
Maranhense ao Padre James Wilson Januário de Oliveira, natural da 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 077/2022 – Emitido PROJETO DE RESOLU-
ÇÃO LEGISLATIVA Nº006/2022, que Concede o Título de Cidadão 
Maranhense ao Senhor Antônio Barbosa de Alencar, natural da Cidade 
de Quixadá - Estado do Ceará.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 078/2022 – Emitido PROJETO DE RESOLU-
ÇÃO LEGISLATIVA Nº007/2022,que Concede o Título de Cidadão 
Maranhense ao Doutor Klauber de Araújo Souza Azevedo, natural da 
Cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 117/2022 – Emitido PROJETO DE RESOLU-
ÇÃO LEGISLATIVA Nº008/2022, que Concede a Medalha do Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Luis Gustavo Soares Amo-
rim de Sousa, Desembargador

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 079/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 004/2022 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Excelentíssimo Doutor Daniel Blume, pela posse na Diretoria 
da OAB Nacional, por meio da Resolução nº 06/2022, como Represen-
tante Institucional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Conselho Nacional de Justiça.

 AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 030/2022 Emitido ao VETO TOTAL APOSTO 

ao PROJETO DE LEI Nº 326/2021 (VOTO VENCEDOR), objeto 
da Mensagem Governamental n° 103/2021, que Estabelece Diretrizes 
para a implantação de capacitação para os profissionais que atuam nas 
atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 
endemias.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: Pela REJEIÇÃO do Veto Total, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 22 de abril de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 012/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA LAMPP IT SOLU-
TIONS TECNOLOGIA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica pror-
rogado o presente contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 
30 de março de 2022 e término em 29 de março de 2023. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Em razão do reajuste autorizado por esta Casa Legislativa 
(Processo Administrativo nº 0888/2022-AL), o valor total deste Adi-
tivo passa a ser de R$ 3.829.100,73 (três milhões, oitocentos e vinte 
e nove mil e cem reais e setenta e três centavos). CLÁUSULA TER-
CEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 
000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão; Natureza de des-
pesa: 33.90.40.21 – Serviços Técnicos Profissionais de TIC-PJ; Fonte 
de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histó-
rico: Prestação de serviços de fábrica de software, incluindo desenvol-
vimento e melhoria de soluções de software, sustentação de soluções e 
mensuração de tamanho de soluções. Instrum. Legal: (Renovação) CT 
12/2021 2º TA. Vigência: 30/03/2022 a 29/03/2023. Valor do Contrato: 
R$ 4.233.095,87. Gestor: Paulo Marcelus Castro Silva (DTI). Informa-
ções Complementares: valor referente a 9 meses. NOTA DE EMPE-
NHO: Para cobertura das despesas relativas ao exercício do presente 
Aditivo, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho 
nº 2022NE000685, datada de 29/03/2022, no valor de R$ 3.174.821,91 
(três milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais 
e noventa e um centavos). BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Pro-
cesso Administrativo nº 0888/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 
29/03/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA 
- EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 
n.º 26.832.621/0001-25. São Luís–MA, 20 de abril de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 014/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA EXPRESSO SALADA 
LTDA-ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente 
contrato por 12 (doze) meses, com início em 06 de abril de 2022 e 
término em 05 de abril de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: O valor 
do Contrato fica mantido em R$ 1.245.608,00 (um milhão, duzentos e 
quarenta e cinco mil, seiscentos e oito reais). CLÁUSULA TERCEI-
RA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101 
- Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
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– Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 
- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); 
Natureza de despesa: 33.90.39.41 – Fornecimento de Alimentação; 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
Histórico: Objeto: serviços de gerenciamento de alimentação escolar 
para alunos da creche. Informações Complementares: valor referente 
a parcelas de abril a dezembro de 2022. NOTA DE EMPENHO: Para 
fazer face às despesas inerentes a este aditivo, foi emitida pela Assem-
bleia Legislativa do Maranhão a Nota de Empenho nº 2022NE000757, 
datada de 04/04/2022, no valor de R$ 602.300,00 (seiscentos e dois 
mil e trezentos reais). BASE LEGAL:  Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 
e Processo Administrativo nº 0837/2022-AL. DATA DA ASSINATU-
RA: 05/04/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia 
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CON-
TRATADA - EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA-ME, CNPJ n.º 
23.647.072/0001-20. São Luís–MA, 20 de abril de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

P O R T A R I A   Nº  386/2022

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 0598/2022-AL, 

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores TARCISIO ALMEIDA ARAUJO,  
matrícula nº 1639608 e LETÍCIA MOREIRA DE MARTINI, matrícula 
nº 1630789, ambos lotados na Procuradoria Geral, para atuarem, res-
pectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, relacionados à contrata-
ção da Empresa G. S. BRAGA, para renovação de assinatura digital do      
Magister Net Virtual Online, 10(dez) acessos via web, pelo período de 
12 (doze) meses, conforme determina o Art. 25 da Resolução Adminis-
trativa nº 955/2018 e Art. 67 da Lei nº 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, 18 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0859/2022-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezem-
bro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procura-
doria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação 
respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, 
justificada no Processo Administrativo nº. 0859/2022-ALEMA, objeti-
vando a emissão da nota de empenho e a contratação direta com a em-
presa SINDICATO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS DO 
ESTADO DO CEARÁ SINDSECE (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ n° 
23.553.746/0001-28, para efetivação das inscrições de servidores des-
ta Casa Legislativa para participarem do “XXI CONCEC – Congresso 
Nacional de Secretariado”, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade 

das técnicas e procedimentos, buscando maiores e melhores resultados 
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. De-
termino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) 
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput 
da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, 
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 18  DE  ABRIL 
DE 2022 Deputado Othelino Presidente ALEMA.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, ADJUDICO o objeto licitado e HOMOLOGO o 
resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2022-CPL/ALEMA, em con-
formidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia anexo 
aos autos do Processo Administrativo nº 1922/2020-ALEMA e AUTO-
RIZO a celebração do contrato com a empesa vencedora do certame, 
Água Vida Comércio e Equipamentos Industriais EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o n° 63.420.178/0001-01, com valor de R$ 189.200,00 
(cento e oitenta e nove mil e duzentos reais), nos termos do edital, seus 
anexos e da proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o empenho para 
cobertura da despesa. Encaminhe-se à Diretoria-Geral, para cumpri-
mento das normas legais. São Luís–MA, 20 de abril de 2022. Deputado 
Othelino Nova Alves Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
009/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 0880/2021-ALEMA,  autorizando a celebração da Ata de Registro 
de Preço com a empesa RV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o n° 
41.714.192/0001-85, com valor unitário de R$ 74,00 (setenta e quatro 
reais), e valor total de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos 
reais) nos termos do Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Enca-
minhe-se à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento das 
normas legais. São Luís–MA, 19 de abril de 2022. Deputado Othelino 
Nova Alves Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


