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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 28/04/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO N° 11/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA 

PINTO, DE APLAUSOS, POR PARTE DESTA CASA, DIRIGIDA 
À ALUMAR, PELA RETOMADA DAS ATIVIDADES DE PRODU-
ÇÃO DE ALUMÍNIO NA FÁBRICA. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 185/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
EM HOMENAGEM A CAMPANHA DA FRATERNIDADE” NO ES-
TADO DO MARANHÃO, A REALIZAR-SE, ANUALMENTE, NA 
QUINTA-FEIRA SANTA.

PROJETO DE LEI Nº 186/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O PASSAPORTE 
EQUESTRE PARA TRÂNSITO DE EQUINOS, ASININOS E MUA-
RES NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 187/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A COMUNICA-
ÇÃO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS AOS ÓRGÃOS DE SE-
GURANÇA PÚBLICA SOBRE A OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE 
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO SEU INTERIOR.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 182/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E A 
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL (RIA).

PROJETO DE LEI Nº 183/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA “QUEM AMA VACINA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 19/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE CON-
CEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO COMANDANTE GE-
RAL DA PM/MA CEL. EMERSON BEZERRA DA SILVA.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2022, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA OS INCI-
SOS LXV, LXVI, § 5º, ACRESCENTA O INCISO LXVII E REVOGA 
O INCISO LV NO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO).

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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.

Diretoria Geral de Mesa, 28 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 e oito de abril de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Professora 

Socorro Waquim. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Profes-
sora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Daniella, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Ed-
son Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Othelino Neto, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral 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 nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da 
sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA SOCORRO WAQUIM (lê texto bíblico) - Lê Ata. Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com 
a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do Expe-
diente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CIRO NETO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO N° 101 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Presidente e associados da 
Colônia de Pescadores Z-28 do município de Pedreiras-MA, parabeni-
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zando-os pela passagem do aniversário de fundação da entidade, que 
ocorrerá no dia 27 de abril de 2022 e pelo abnegado e eficiente trabalho 
desenvolvido, que tem contribuído para o alcance de resultados produ-
tivos para a comunidade pesqueira. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2022. - Ed-
son Araújo - Dep. Estadual - PSB

REQUERIMENTO N° 102/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Presidente e associados da 
Colônia de Pescadores Z-112 do município de Marajá do Sena-MA, pa-
rabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação da entidade, 
que ocorrerá no dia 26 de abril de 2022 e pelo abnegado e eficiente tra-
balho desenvolvido, que tem contribuído para a o alcance de resultados 
produtivos para a comunidade pesqueira. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2022. - Ed-
son Araújo - Dep. Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 103/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja agendada para o dia 17 de junho de 2022 a sessão solene que 
concederá as Medalhas “Manuel Beckman” ao THALES DYEGO 
DE ANDRADE COELHO e o JEAN CARLOS NUNES PEREIRA. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO Nº 104 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja agendada para o dia 20 de maio de 2022 a sessão solene que 
concederá a Medalha “Manuel Beckman” AO CEL CARLOS AU-
GUSTO FURTADO MOREIRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO Nº 105 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelên-
cia que seja agendada para o dia 10 de junho de 2022 a sessão solene 
que concederá a Medalha “Manuel Beckman” A PROMOTORA 
DE JUSTIÇA MARIA DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO HEIL-
MANN.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO N° 106/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 

165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a 
população de Pedreiras, pela passagem do 101º aniversário do muni-
cípio, a ser comemorado no dia 27 de abril. Requeiro, ainda, que desta 
manifestação dê-se ciência a Senhor, Walber Rodrigues da Cruz, Pre-
feito Municipal, e a Senhora, Marly Tavares Soares Silva, Presidente 
da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população pedreirense é com 
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de Pedreiras – MA. 

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais   
sinceros votos de conquistas e vitórias. 

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de abril de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 107/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Governador Carlos Brandão 
e ao Secretário de Saúde Tiago Fernandes, solicitando informações 
sobre o CENTRO DE HEMODIALISE DE PRESIDENTE DUTRA, 
pois já se faz quase 30 dias de sua inauguração e temos recebido diver-
sas denúncias que o requerido centro não está em operação ainda.

Na qualidade de representante do povo maranhense no Parla-
mento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa 
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 28 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

INDICAÇÃO Nº 2922/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Grande do 
Maranhão, Francisco Neres Moreira Policarpo, para que tome ciên-
cia e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que 
segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
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tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2923/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado Novo, 
Ana Lea Barros Araujo, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
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culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2924/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos, 
Dirce Prazeres Rodrigues, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.
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Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-

tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2925/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germa-
no Martins Coelho, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 

de 1996;
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2926/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues, 
Gilberto Braga, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-

tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2927/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Al-
meida, Nonato Carvalho,  para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-

mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2928/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Ru-
zinaldo Guimaraes De Melo, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
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das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2929/2022

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 Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 

a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2930/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2931/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022 11
Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 

aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2932/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2933/2022

Senhor Presidente,

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

Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2934/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senho-
ra Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2935/2022

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 Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2936/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2937/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2938/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2939/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2940/2022

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 Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2941/2022

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 Anapurus, Senhora Vanderly 
de Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2942/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”
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Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2943/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2944/2022

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 Araioses, Senhora Luciana 
Marão Félix, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 

assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2945/2022

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 Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2946/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
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tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2947/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia Oli-
veira Campos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2948/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2949/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2950/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
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a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2951/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2952/2022

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 Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 

aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2953/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2954/2022

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 Bela Vista do Maranhão, 
Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de 
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medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2955/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissemi-
nação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é dedica-
do à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2956/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2957/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batista 
Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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.



  18       SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 18
INDICAÇÃO Nº 2958/2022

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 Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 2959 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO VICENTE 
FERRER, o(a) Senhor(a) ADRIANO MACHADO DE FREITAS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2960 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PORTO RICO 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ALDENE NOGUEIRA PASSINHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2961 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO JOSÉ DOS 
BASÍLIOS, o(a) Senhor(a) CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
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Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2962 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR, o(a) Senhor(a) JULIO CESAR DE SOUZA MATOS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2963 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO JOÃO DOS 
PATOS, o(a) Senhor(a) ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2964 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO JOÃO DO 
PARAÍSO, o(a) Senhor(a) ROBERTO RÉGIS DE ALBUQUERQUE, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2965 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO JOÃO 
DO CARÚ, o(a) Senhor(a) ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS 
SANTOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
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sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2966 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO JOÃO 
BATISTA, o(a) Senhor(a) EMERSON LIVIO  SOARES PINTO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2967 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO FRANCIS-
CO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ADELBARTO RODRIGUES 
SANTOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 

como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2968 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO 
FRANCISCO DO BREJÃO, o(a) Senhor(a) EDINALVA BRANDÃO 
GONÇALVES, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2969 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO FÉLIX 
DE BALSAS, o(a) Senhor(a) MARCIO DIAS PONTES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
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o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2970 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO DO-
MINGOS DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) KLEBER ALVES DE 
ANDRADE, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2971 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO DOMIN-
GOS DO AZEITÃO, o(a) Senhor(a) LOURIVAL LEANDRO DOS 
SANTOS JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 
11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campa-
nha Estadual de Conscientização para o descarte correto de medica-
mentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2972 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO BERNAR-
DO, o(a) Senhor(a) JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2973 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO BENTO, 
o(a) Senhor(a) CARLOS DINO PENHA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2974 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO BE-
NEDITO DO RIO PRETO, o(a) Senhor(a) WALLAS GONÇALVES 
ROCHA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2975 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PARNARAMA, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2976/2022

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Carlos Bran-
dão, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Aparício 
Bandeira Filho, no sentido de providenciar a recuperação da MA-368 
que liga as cidades de Pastos Bons, mais especificamente o povoado 
Orozimbo e Nova Iorque – MA.

Tendo em vista a melhora da mobilidade e na segurança do gran-
de fluxo de pessoas que transitam diariamente no trecho pretendido, 
tendo em vista que se trata de via imprescindível para o escoamento de 
insumos e via de acesso direto à BR-135, bem como à BR-230, sendo, 
pois, estratégica para o município, demonstra-se imperiosa a  pronta 
recuperação dessa via.

Ora, a recuperação da referida via vai possibilitar o acesso da po-
pulação com a necessária segurança, contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico e turismo na região, promover a inclusão produtiva, 
facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado consumidor, asse-
gurando aos moradores da localidade o direito a uma melhor qualidade 
de vida. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 27 de abril de 2022. - ARISTON RIBEIRO - De-
putado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2977/2022

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Carlos Bran-
dão, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Aparício Ban-
deira Filho, no sentido de providenciar a recuperação da MA-271 que 
liga as cidades de Paraibano e Sucupira do Norte.

Tendo em vista a melhora da mobilidade e na segurança do gran-
de fluxo de pessoas que transitam diariamente no trecho pretendido, 
tendo em vista que se trata de via imprescindível para o escoamento de 
insumos e via de acesso direto à BR-135.

Ora, a recuperação da referida via vai possibilitar o acesso da po-
pulação com a necessária segurança, contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico e turismo na região, promover a inclusão produtiva, 
facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado consumidor, asse-
gurando aos moradores da localidade o direito a uma melhor qualidade 
de vida. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 27 de abril de 2022. - ARISTON RIBEIRO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2978/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento, 
Requeiro a V. Ex.ª que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Governador do Estado, Senhor Carlos Brandão, solicitando 
que autorize o Secretário de Estado da Segurança Pública, Cel. Silvio 
leite a destinação de 10 (DEZ) Motocicletas para o 36º Batalhão de PM 
do Município de Viana - MA. 

Considerando o crescente número de assaltos e violências em ge-
ral que estão sendo praticados na Região, abrangendo 13 municípios da 
baixa maranhense, e que existem dificuldades das Rotas Policiais no 
acesso aos logradouros circunvizinhos pelas péssimas situações de suas 
estradas e ruas, as referidas Motocicletas serão de extrema utilidade 
na aplicação de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na 
Região.   

Essa solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população, solicita-
mos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 26 de abril de 2022. - ARNALDO MELO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2979/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor 

Carlos Brandão, Secretária de Educação do Estado do Maranhão a Se-
nhora, Leuzinete Pereira, Secretário de Estado da Segurança Pública, 
Cel. Silvio Leite e ao Comandante da Polícia Militar do Maranhão Cel. 
Emerson Pereira,  solicitando a Implantação de um Colégio Militar 
no Município de Viana – MA. Que seja efetuada a cessão de uso do 
prédio onde funcionava a Escola Estadual Nossa Senhora da Con-
ceição para o funcionamento do Colégio Militar no Município de 
Viana – MA.

A presente demanda tem como objetivo contribuir para a melho-
ria da educação no município supra citado, assim como viabilizar uma 
melhor qualidade de ensino para a região circunvizinha. Informamos 
também que o prédio é do próprio Estado e não vai gerar custos de 
implantação.

Ante o exposto, justifica-se assim a presente demanda.

Plenário Nagib Haickel, 26 de abril de 2022. - ARNALDO 
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2980/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor 
Carlos Brandão e ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão o 
Senhor Tiago Fernandes , solicitando, em caráter de urgência, QUE 
SEJA EFETUADA A CESSÃO DE USO DO PRÉDIO ONDE 
FUNCIONAVA O HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MURAD PARA 
FUNCIONAMENTO DO 36º BATALHÃO DE POLÍCIA MILI-
TAR NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA.

Pelo presente solicito a vossa excelência que seja efetuada a mu-
dança de prédio, tendo em vista que o referido se encontra degradando 
e da necessidade de espaço físico adequado para atuação do Batalhão 
de Polícia Militar na cidade. 

A presente demanda tem como objetivo contribuir para a melho-
ria das condições de trabalho da força policial, assim como viabilizar 
uma maior segurança para a região circunvizinha. Informamos que o 
prédio atual é alugado, então, a referida cessão diminuirá o gasto do 
erário púbico tendo em vista que é prédio próprio do Estado.

Ante o exposto, justifica-se assim a presente demanda.

Plenário Nagib Haickel, 19 de abril de 2022. - ARNALDO 
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2981/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento, 
Requeiro a V. Ex.ª que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofí-
cio ao Governador do Estado, Senhor Carlos Brandão, solicitando que 
autorize o Secretário de Estado da Segurança Pública, Cel. Silvio leite 
a destinação de 01 (uma)  Lancha de Ação Rápida para o 36º Batalhão 
de PM do Município de Viana – MA,  conforme Características abaixo 
relacionadas:

Lancha de Ação Rápida 
Abreviação: LAR, Tripulação: Máximo 10 (dez) (06 operadores, 

04 Passageiros) 
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Calado: ate 1m, com segurança, Navegação: Rios e Afluentes de 

águas calmas e de pequenas marolas, Motorização: Motor de centro-
-rabeta, de 230 HP, Tanque de Combustível: 400 litros à Diesel, Ve-
locidade Máxima (nos): 35 nós, Estrutura: Alumínio Naval QAD43, 
ASTM

Tamanho: Boca – 2,30m / Comp. – 7,56m, Uso: Assaltos táticos 
e com desembarques ribeirinhos, podendo ser utilizada na condução de 
agentes públicos nas operações integradas.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em ge-
ral que estão sendo praticados na Região, abrangendo 13 municípios 
da baixa maranhense, e que existem dificuldades das Rotas Policiais 
Ribeirinhas  e ao acesso aos logradouros circunvizinhos em Região ala-
gadiças, e  pelas péssimas situações de suas estradas e ruas, a referida 
Lancha será de extrema utilidade na aplicação de suas atividades de 
resguardar a segurança e a paz na Região.   

Essa solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população, solicita-
mos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 27 de abril de 2022. - ARNALDO MELO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2982/2022

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

Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Carlos 
Brandão, solicitando que autorize o Secretário de Estado de Infraes-
trutura, o Senhor Aparício Bandeira a Construção do Anel Viário de 
Mirador com 4 Km de Extensão comtemplando uma ponte de 75 m de 
comprimento sobre o Rio Itapecuru, trecho compreendido entre a MA 
270 e a estrada de Ibipira.   

Considerando a crescente utilização de áreas dentro da extensão 
territorial de Mirador – MA, para plantação de grãos (soja e milho), 
algo em torno de 30 mil hectares já implantados, produzindo em média 
120 mil toneladas de grãos, de forma que toda essa produção possa ser 
melhor escoada por dentro da cidade de Mirado – MA. 

Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico 
da Região, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a 
população dos municípios circunvizinhos, solicitamos o atendimento 
ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 27 de abril de 2022. - Arnaldo Melo - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2983/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
vernador Carlos Orleans Brandão Junior, bem como o Secretário de 
Estado de Administração Penitenciaria - SEAP, Murilo Andrade de Oli-
veira, solicitando com a maior brevidade possível, a doação de 70 mil 
bloquetes para pavimentação das Ruas; Benedito Gonçalves, Rua do 

Pequizeiro, travessa que se liga a Rua Jonas Almeida, á Avenida Gover-
nador Nunes Freire e á Rua Quinze de novembro, Estrada do Povoado 
Mocambinho, Rua Padre Julio, no Município de Buriti.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade e acessibilidade, tendo em vista a situação de cala-
midade pública das ruas supracitadas, sem nenhuma pavimentação e 
bastante esburacadas e alagadas. No período fica praticamente intra-
fegável, tanto para os pedestres como para os condutores de veículos, 
como também no período de estiagem, muita poluição, muita poeira, 
prejudicando a saúde dos moradores, principalmente crianças e idosos, 
ocasionando mais um problema de saúde pública

Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Car-
los Brandão e o Secretário de Estado de Administração Penitenciaria 
- SEAP, Murilo Andrade de Oliveira, pelo comprometimento com toda 
população Maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de abril de 2022. - Profª Socorro Wa-
quim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2984/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2985/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
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a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2986/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2987/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2988/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2989/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2990/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2991/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2992/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2993/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2994/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2995/2022

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 Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2996/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”
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Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2997/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix Ro-
drigues dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2998/2022

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 Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 

com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 2999/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3000/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
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ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3001/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3002/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 

simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.
A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 

OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3003/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3004/2022

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 Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
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dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3005/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3006/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de me-

didas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3007/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3008/2022

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 Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3009/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3010/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3011/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves da Silva solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3012/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3013/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3014/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 3015/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”
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Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3016/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3017/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 

com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3018/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3019/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.
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A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 

OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3020/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz Rocha, 
Senhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3021/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton Belo, 
Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-

dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3022/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3023/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubiraja-
ra Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
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a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3024/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3025/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3026/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3027/2022

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 a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora 
Maria Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3028/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3029/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3030/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3031/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3032/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Se-
nhor Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3033/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3034/2022

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 Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
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assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3035/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimun-
do Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3036/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-

ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3037/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Francis-
co Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3038/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
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simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3039/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que 
é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3040/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-

dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3041/2022

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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 3042/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
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alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CIRO NETO – 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 - Inscrito a Deputada Socorro Waquim, 
com fé em Deus, reeleita em nome de Jesus. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Muito obrigado, Senhor Presidente, pelo desejo sincero 
do seu coração, o mesmo eu desejo. Tenho visto a sua luta pelo Mara-
nhão inteiro a favor dos professores, lutando pelos 33%, para que os 
prefeitos cumpram o piso salarial. Isso é muito importante. Eu, quando 
fui prefeita, fiz isso para minha classe, defendi a minha classe e paguei 
muito bem, fiz o plano de cargos e salários dos professores de Timon, 
tanto é que a prefeita municipal atual pode dar os 33%, porque existe 
uma lei que assegurou aos professores um Plano de Cargos, dando a 
eles a possibilidade de crescimento na carreira e valorização do ma-
gistério. Então, tenho visto a sua luta e sei que é muito importante, eu 
tenho certeza de que os professores têm se sentido apoiados, eu tenho 
ouvido por onde tenho andado e desejo sucesso também, porque seu 
papel aqui é muito importante. Cumprimentando todos os colegas de-
putados presentes e a imprensa, quero aproveitar hoje o tempo para 
fazer uma fala a respeito do município de Buriti, o Buriti de Inácia 
Vaz. Eu tive a oportunidade de conhecer vários em Buriti. Meu esposo 
foi deputado federal e, na época, ele foi bem votado em Buriti, dei-
xou muitos amigos. Eu tive a oportunidade de estar com o Vereador 
Djailson e com o Prefeito Arnaldo, falamos de muitas necessidades do 
município, dentre elas, a necessidade de fazer a infraestrutura das ruas, 
porque ainda há muitas ruas que precisam de calçamento. E, assim, nós 
hoje estamos aqui com uma solicitação que foi aprovada da doação de 
70 mil bloquetes para a pavimentação de ruas, em Buriti, oriunda de um 
pedido também do vereador. Como eu já disse, Djailson, que encami-
nhou a mim essa solicitação, serão as ruas iniciais: Benedito Gonçalves, 
Rua do Pequizeiro, Travessa Rua Jonas Almeida, Avenida Governador 
Nunes Freire, Rua 15 de Novembro e também a rua que dá acesso à 
estrada do Povoado Mocambinho, Rua Padre Júlio, todas no município 
de Buriti. Além disso, o prefeito também está providenciando um novo 

pedido para ampliar esse número de bloquetes para contemplar outras 
ruas. E qual é a importância desse tema, hoje, da minha fala? É porque 
nós deputados podemos fazer essa parceria e fazer essa incursão no 
município, ajudando os municípios nas gestões municipais. Eu, que já 
fui gestora municipal, sei as dificuldades de trabalhar com FPM, sei que 
os municípios dependem essencialmente da arrecadação, dos recursos 
federais e dos poucos recursos de ISS municipal. Muitas vezes o mu-
nicípio não tem indústria, o município não tem condições de gerar re-
cursos próprios para manter as demandas que o município exige. Então 
nós aqui, na Assembleia, com esse olhar macro, com esse olhar sensível 
para a população maranhense, vamos buscar apoio através das ações 
do Governo do Estado e destinar recursos para os municípios, para que 
ajudem as administrações públicas caminharem. Assim eu estou fazen-
do. Estive com o Prefeito Arnaldo. Ele tem compromisso político com 
Carlinhos Florêncio, que é outro grande deputado desta Casa, mas isso 
independe. Você poder fazer uma ação contribuindo com o município. 
E, assim, eu, na nossa conversa, disse: Tenho esses bloquetes. Gostaria 
de dedicar ao município. E, assim, estamos fazendo, hoje, nessa manhã. 
Agradecendo ao vereador Djailson pelo empenho, pela insistência que 
teve comigo de estar solicitando essas ações para o seu município. E 
isso vai ser importante, porque esses bloquetes passarão em frente a 
uma unidade de Escola de Nível Superior que tem no município, passa 
em frente à igreja. São equipamentos sociais importantes, dão qualida-
de de vida, melhoram o nível de saúde pública, porque, quando você 
pavimenta a rua, você melhora o nível de saúde pública, você diminui 
as endemias. Agora, principalmente, nesse período, que é um período 
de dengue, é um período pós-invernoso, você tem, acarretam inúmeras 
quantidades de incidências de ações endêmicas, seja da dengue, seja da 
Chikungunya. Então a pavimentação urbana traz exatamente essa me-
lhoria da qualidade, da acessibilidade, mas traz também a valorização 
imobiliária. As casas passam a ser mais valorizadas e, com isso, o mu-
nicípio pode, inclusive, melhorar a sua arrecadação através da exigência 
de pagamento de IPTU e, assim, outras ações necessárias. Dessa forma, 
Senhor Presidente, eu me alegro de poder estar contribuindo com o mu-
nicípio de Buriti, assim como outros municípios que nós temos também 
solicitado, como foi, ontem, o caso de Arari; várias quadras de esportes 
e cobertura de quadra. E eu fico feliz de poder estar aqui no parlamento 
contribuindo com o meu estado, com o povo maranhense, fazendo a 
missão precípua de estar não só legislando, mas também destinando 
recursos para melhorar a vida de todos e desenvolver cada vez mais o 
Maranhão. Só um segundo para terminar a minha fala. Eu quero fazer 
um registro importante. Ontem eu estive numa solenidade com o Go-
vernador do Estado muito importante para o Estado do Maranhão em 
que foi a entrega do documento gerido por uma equipe técnica para de-
finir as ZEPs no Maranhão, as Zonas de Exportação, muito importante 
porque isso representa principalmente desenvolver o estado e pensar o 
estado a longo prazo...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Mais um minuto para a Deputada So-
corro concluir.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Então, 
nessa perspectiva, construindo esse documento, que é um documento 
básico, você saindo do Brasil para ir para o exterior buscar os inves-
timentos, qualquer lugar que você chega te pedem logo o zoneamento 
ecológico, o zoneamento econômico do estado ou da nação. Assim, esse 
documento será basilar para ajudar o governo do Estado, para ajudar 
Brandão, que agora responde pelo governo de forma tão promissora. 
Fazer com que o Estado possa buscar investimentos lá fora, porque tem 
porto, porque tem uma área turística importante, porque tem uma agri-
cultura importante, porque tem um setor agrário forte, porque tem uma 
fronteira agrícola importante, tem insumos, tem pessoal capacitado, tem 
estradas, essa via férrea também que liga o Maranhão à Região Tocan-
tina e chega agora até São Paulo. Então, o Maranhão tem as condições 
de buscar esse desenvolvimento. Parabéns por essa documentação, por 
esse estudo que foi feito técnico. Parabéns ao governo que pensa gran-
de, que pensa longe, pensa o Maranhão para daqui a 2050. Muito obri-
gada, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Nós é que agradecemos, Deputada So-
corro Waquim, sempre muito pertinente com suas colocações. Nós e 
o Estado do Maranhão agradecemos. Eu quero registrar as presenças, 
fazendo ainda referências às presenças na Assembleia Legislativa, ao 
Deputado Roberto Costa, Deputado Neto Evangelista e nosso presiden-
te do Moto, o Deputado Dr. Yglésio. Com a palavra agora, o jovem 
dinâmico, Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador) 
– Bom dia, galeria, deputado, internautas, as pessoas que nos assistem 
por meio da TV Assembleia, nosso querido Presidente hoje em exercí-
cio aqui, o amigo Deputado Wellington do Curso. Bem, meus amigos, 
hoje o que nos traz aqui é a valorização do esporte do nosso estado. 
Nós tivemos agora, na última semana, na cidade de Teresina, a edição 
do Campeonato Norte e Nordeste de Jiu-jitsu, e a cidade de Presidente 
Dutra levou uma delegação com 17 atletas e, para a nossa felicidade, 
vieram 17 medalhas desse campeonato Norte e Nordeste. Jovens de 
Presidente Dutra, crianças a partir de 10 anos de idade que participaram 
deste campeonato e trouxeram essas medalhas, alguns já bicampeões, 
outros já campeões, e grandes promessas para o futuro do jiu-jitsu no 
nosso estado vindas de Presidente Dutra. Aqui eu gostaria de ressaltar 
o nome desses jovens que foram vencedores, medalhistas nessa etapa 
Norte e Nordeste do Campeonato de Jiu-jitsu, atletas como o Marcos, a 
Raira, o Daniel, a Alice Oliveira, o Joelson Filho, o Victor Alexandre, 
o Antônio Daniel, o Pedro, o Ícaro, o Joelson Robert, o Adriano Lima, 
meu amigo, meu abraço, o professor Raimundo Leal, o Dário, o Thiago, 
o Rodrigo e toda a delegação que participou dessa etapa lá na cidade 
de Terezinha e conseguiram trazer essas 17 medalhas para o Maranhão, 
para Presidente Dutra. Aqui fica registrado o abraço do Deputado Ciro 
Neto e contem sempre conosco para continuar esse incentivo ao esporte 
de nosso estado e, em especial, da nossa querida Presidente Dutra. Mas, 
também, Senhora Presidente, nós trazemos aqui algumas denúncias. 
Denúncias que protocolamos, hoje, um pedido de informações ao Go-
vernador Dr. Carlos Brandão e ao Secretário de Saúde Thiago Fernan-
des solicitando informações sobre o Centro de Hemodiálise na cidade 
de Presidente Dutra. Há quase 30 dias, houve uma festa com toda pom-
pa para inauguração desse centro de hemodiálise na cidade de Presi-
dente Dutra e estamos recebendo constantes denúncias que esse centro 
de hemodiálise nunca começou a funcionar e o que nós entendemos se 
um órgão, se uma estrutura do Governo é inaugurada é porque ela está 
pronta para seu pleno funcionamento e prestar seus serviços. E há quase 
30 dias, a cidade de Presidente Dutra e as pessoas de Presidente Dutra 
e da região central do Maranhão que precisam fazer seu tratamento e 
hemodiálise estão ainda tendo que se deslocar até a cidade de Caxias 
porque o centro não está funcionando. Então nós estamos solicitando 
aqui informações para saber quais os motivos de ter sido inaugurado 
há quase 30 dias e não está funcionando esse centro de hemodiálise. 
Da mesma forma, nós solicitamos do Governo do Estado, do líder do 
Governo, da bancada do Governo que vejam as questões das Emendas 
Parlamentares. Nós, deputados, temos indicado várias emendas parla-
mentares em forma de ações concretas nos municípios do Maranhão e 
não estão acontecendo. Emendas ainda do orçamento do ano passado, 
as emendas já do orçamento deste ano que não estão acontecendo. E 
aqui eu quero ressaltar, mais uma vez, a emenda que nós destinamos de 
um recurso de um milhão e duzentos reais para o município de Presi-
dente Dutra, para que seja feito na forma de auxílio às pessoas vítimas 
das enchentes naquela cidade, que perderam móveis, alimentos, suas 
casas foram danificadas, e também para obras de estruturação no canal 
do Riachinho. Então aqui fica, mais uma vez, a cobrança da celeridade 
que o Governo se manifeste em relação ao pagamento dessas emendas 
de infraestrutura no nosso município de Presidente Dutra. Da mesma 
forma, Senhor Presidente, eu gostaria aqui de deixar registrado que ire-
mos junto com V. Exa., da Comissão de Educação, travar mais essa 
luta em torno dos nossos professores, da valorização dos professores no 
estado do Maranhão. Lembrando que, lá em Presidente Dutra, quando 
eu fui Secretário de Administração e Finanças, implantamos também o 
plano de cargos e carreiras dos professores do magistério e, depois, de 

todos os funcionários daquele município que possibilitou, ainda hoje, 
que seja feita a valorização desses profissionais e o reajuste adequado. 
Da mesma forma, nós iremos trazer na Comissão de Saúde, meu queri-
do amigo Deputado Wellington do Curso. E eu acho que uma das solu-
ções para a valorização dos profissionais da educação do nosso Estado 
é acabar com aquela molecagem - esse é o nome que inventaram - de 
uma GAN, dizendo que é salário base. Não é. A GAN é uma gratifica-
ção incorporada que está lá no salário dos professores. Eu acho que a 
medida mais plausível seria pegar a GAN e incorporar, de verdade, ao 
vencimento, ao salário base dos professores e educadores do nosso Es-
tado do Maranhão para que, de verdade, esse valor se torne salário base 
e não somente um valor para ser divulgado e vendido como propaganda 
para outros locais. Era o que tínhamos para hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Agradeço ao Deputado Ciro pelo pro-
nunciamento. Cumprimentar o nosso grande jurista, Dr. Maneton, 
sempre muito atencioso conosco, na Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão. Aproveitando para fazer esse registro oficial ao Dr. 
Maneton. Quero convidar a Dra. Socorro Waquim, professora Socorro 
Waquim, para que possa presidir a sessão enquanto eu faço o uso da 
palavra, por favor! 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
SOCORRO WAQUIM - Com a palavra, o Deputado Wellington do 
Curso, cinco minuto, sem aparte. O público espera o grande Deputado 
Wellington do Curso, cinco minuto, sem aparte, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhora Presidente Deputada Socorro Waquim, 
minha amiga, professora, ex-prefeita da cidade de Timon, eu rogo a 
Deus com palavras de ânimo, palavras têm poder, que V.Ex.ª possa ser 
reeleita, possa ser conduzida a esta Casa. Que Deus abençoe! Senhora 
Presidente, demais pares, senhoras e senhores deputados, imprensa, in-
ternautas e galeria hoje ocupada por servidores da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão, nosso presidente do Sindsalem, Natanael, 
desde o primeiro momento na Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, eu sempre defendi os servidores públicos do Estado do Mara-
nhão e não podia ser diferente na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Sempre participei de audiências, reuniões, manifestações. 
Então, sempre muito solícito e atencioso a vocês. Eu quero registrar, na 
manhã de hoje, para que conste nos Anais desta Casa, para que todos to-
mem conhecimento que o Sindicato dos Servidores do Estado do Mara-
nhão já encaminhou à Mesa da Assembleia Legislativa e tem percorrido 
os gabinetes, levando proposta de reforma do plano de cargos, carreiras 
e vencimentos da categoria. Relatando todo o histórico, desde 2008, foi 
possível solucionar, com a aprovação do plano de cargos e carreiras, 
problemas enfrentados, todo um histórico, dando conhecimento aos de-
mais deputados e solicitando a apreciação e aprovação da reforma do 
plano de cargos e carreiras. Eu tenho certeza de que a Mesa será sensível 
e irá conduzir. Conte com nosso apoio, conte com nossa palavra. Con-
tem com a nossa defesa, servidores públicos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Um grande abraço, meu Presidente Natanael. 
Senhor Presidente, quase todos os dias, eu tenho ocupado a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para trazer o clamor da 
população. Semana passada, na Cidade Operária, invadiram uma casa 
pelo telhado. Fizeram a família de refém. Na noite de ontem para hoje, 
mais outra família sendo feita de refém nos bairros e periferias de São 
Luís. Famílias sendo feitas de reféns no interior do estado, famílias sen-
do assassinadas no interior do estado, fazendeiros sendo assassinados 
no interior do estado, empresários sendo assassinados no interior do 
estado. O Estado do Maranhão não é terra de pistoleiro. O Estado do 
Maranhão não é terra de jagunço. O caos na segurança pública no Esta-
do do Maranhão está instalado. E o ex-governador Flávio Dino não fez 
nada ou fez muito pouco para poder corrigir isso. Precisamos aumentar 
a quantidade de viaturas, armamento, treinamento de policiais, convo-
cação e nomeação de novos policiais militares, civis, penais, realiza-
ção de novo concurso público e valorização dos nossos policiais civis 
e militares, valorização dos policiais civis, policiais civis que foram 
enganados pelo Governador Flávio Dino, policiais militares que foram 
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enganados pelo Governador Flávio Dino. Nós denunciamos aqui, nesta 
Casa, inúmeras vezes, a farra dos capelães, a farra de promoções na 
Polícia Militar. Colocaram capelães até na Polícia Civil. A nossa luta 
permanente em defesa da segurança pública do Estado do Maranhão. A 
luta em defesa da segurança pública e da população e a luta em defesa 
dos policiais militares e policiais civis do Estado do Maranhão. Aqui, 
nesta Casa, na Assembleia Legislativa, tem um deputado estadual que 
defende os policiais civis, policiais militares do Estado do Maranhão. 
Estamos fazendo a solicitação ao novo governador, Governador Carlos 
Brandão, que tenha sensibilidade, que tenha pulso na segurança pública 
do Estado do Maranhão e que nomeie em caráter de urgência os apro-
vados no concurso da polícia militar. O Deputado Wellington do Curso, 
devido ao caos na segurança pública, está solicitando a nomeação em 
caráter de urgência de todos os policiais militares e civis no Estado do 
Maranhão. Chega. Basta. Chega de tanta violência. Na semana passa-
da, denunciei que uma senhora saindo de casa, lá no Jardim Tropical, 
colocaram uma arma no pescoço, uma faca no pescoço. Ela mutilada, 
marcada com a faca no pescoço para levar o celular, para levar os seus 
pertences, as suas economias. Veja o absurdo que nós chegamos. Então 
solicitando a benevolência do Presidente, ou melhor, do Governador 
do Estado Carlos Brandão para que dê atenção a segurança pública e a 
nomeação de todos os aprovados. Senhor Presidente, no tempo que me 
resta, se porventura soar a campainha, que a senhora possa me dar 2 mi-
nutos, por gentileza. Senhoras e senhores deputados, nós denunciamos, 
durante a gestão do ex-governador Flavio Dino, a falta de atenção de 
alguns secretários com relação a deputados. O Secretário de Articula-
ção Política, Ex-Secretário de Comunicação, o senhor Capelli, que não 
atendia e não atende os deputados. Trata com desrespeito, com falta de 
atenção. E ontem eu acompanhei o pronunciamento do Deputado Dr. 
Yglésio, fazendo referência a essa situação que ainda ocorre na gestão 
do Governador Brandão. O governador Brandão precisa tomar alguma 
medida urgente e rápida. Esse cidadão é um cidadão inescrupuloso, é 
um cidadão que não serve para a política do Estado do Maranhão, é um 
cidadão que não tem bom trato, é um cidadão que não tem articulação 
política, que vive de perseguir, que vive de prejudicar. Quando me fa-
laram o nome do Secretário de Articulação, Secretário de Comunicação 
na gestão do Ex-governador Flávio Dino, Capelli, eu até confundi com 
o capeta de tanta perseguição. Perseguindo deputado, perseguindo alia-
dos políticos, perseguindo a imprensa, perseguindo jornalistas, perse-
guindo blogueiros. O que é isso, cidadão? Como pode? O Governador 
Brandão tem que fazer alguma coisa. Vão continuar com os mesmos 
modus operandi da época da gestão do Ex-governador Flavio Dino, per-
seguindo deputado, monitorando deputado, querendo calar deputado, 
bloqueando deputado, prejudicando deputado, perseguindo deputado. 
Eu pensei que a perseguição de Flávio Dino tivesse acabado, mas con-
tinua na gestão do atual Governador Carlos Brandão. Eu não acredito. 
Governador Carlos Brandão, para uma boa gestão do seu governo, trate 
de dar um freio, trate de arrumar a relação do Secretário Capelli com a 
Assembleia Legislativa, com os deputados, porque, da forma que está, 
pode ter a certeza de que não vai acabar bem. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
SOCORRO WAQUIM – Retorno aqui a presidência ao ilustre Deputa-
do Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, o decano da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, Presidente do PL do Estado 
do Maranhão, um homem íntegro, decano na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, Deputado Hélio Soares, com a palavra, por cinco 
minutos, sem aparte. Continuo registrando a presença dos deputados 
na Assembleia Legislativa, como fiz no início dos trabalhos. Continuo 
fazendo o registro dos presentes na Assembleia Legislativa: Deputado 
Duarte Júnior, Deputado Vinicius Louro, meu líder, registrando as pre-
senças de V. Ex.ªs na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) – Obrigado, Presidente Wellington, no exercício da presidên-
cia, acompanhado da nossa professora e líder da Região dos Cocais, 
Socorro Waquim. Deputado César Pires, Deputado Arnaldo Melo, De-

putado Neto Evangelista, Deputado Yglésio, que está de costas para a 
tribuna, peço encarecidamente que V. Ex.ª ouça atentamente o assunto 
que nós iremos tocar aqui. Deputado Roberto Costa, também, que é um 
entusiasta pelo assunto que eu vou falar aqui. Reporto-me aqui, nesse 
momento, com relação à Polícia Militar do nosso Estado, que foi sa-
crificada há muitos anos quando subordinaram a própria Secretária de 
Segurança do Estado. Em todos os Estados não existe essa subordina-
ção. O comando geral é subordinado direto ao Governador, não a outra 
Secretaria por se tratar de uma instituição, mais ou menos, com os mes-
mos objetivos, mas diferenciados na sua hierarquia. E eu venho apre-
sentando requerimentos nesse sentido. E o Deputado Wellington vem 
também combatendo bastante os assuntos que dizem respeito à Polícia 
Militar. É bem verdade que nós não podemos imputar qualquer culpa 
nesse momento ao Governador, que ora assumiu o comando do Estado. 
Eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho para essa instituição. 
Umas das coisas, Deputado Neto, que eu tenho feito, tenho combatido 
e tenho feito até comissão de estudo nesse sentido para a automatização 
das promoções da Polícia Militar. É muito injusto, Deputado Welling-
ton, a pessoa entra para uma instituição e passa 10, 15, 20, 30 anos e 
não chega a sua promoção. Há uma injustiça muito grande com relação 
a esse aspecto. São os cabos, major, capitão, tenente-coronel que ficam 
esperando, muitas vezes até ainda baixam um decreto, insanamente, co-
locado de pijama para ir para casa. E nós temos reclamações constantes 
com relação ao programa de cargos e salários da Polícia Militar. Nós 
precisamos corrigir essa distorção. Deputado Yglésio, precisamos fazer 
valer os direitos correspondentes às obrigações dos militares do nosso 
Estado, Deputado César Pires, que faz parte da corporação, e outros 
aí. Quem não faze parte sanguineamente, como é o caso do Deputado 
César, faz parte por interesse e por respeito a esta corporação que tanto 
nos protege. Fica aqui a minha solidariedade e meu empenho para que 
possamos corrigir essas distorções, essa injustiça. Infelizmente poucas 
pessoas deram ouvido para esse segmento. Não é salutar, não é bom 
para qualquer instituição você perder a sua juventude 5, 10, 15, 20, 30 
anos. Como eu conheci um Sargento, aí, 30 anos, Deputado Arnaldo 
Melo, e ele não consegue ser promovido. E olha que ele não tem uma 
indisciplina cometida em seu currículo. Então nós temos que ver como 
fazer valer a justiça dentro da corporação. Fica aqui a minha solidarie-
dade. Fica aqui o meu compromisso de empenho para que possamos 
corrigir, para que possamos fazer um plano de cargos e salários condi-
zente com a corporação e que seja devolvido a esses militares. Deputa-
do, nós temos até hoje aqui, eu pensei que fosse Bráulio, mas é o Major 
Coronel Jinks. E temos a honra de ele presidir hoje, adicionar aqui à 
Mesa. Uma honra, Coronel, o senhor estar aqui. Estamos demonstrando 
aqui o nosso valor pela Polícia Militar. Obrigado. Que várias vezes o 
senhor permaneça compondo a presidência da direção nos nossos tra-
balhos aqui. Fica aqui o meu agradecimento e a minha pré-disposição 
e disposição de ter na mente a Polícia Militar de nosso Estado. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, o jovem deputado esta-
dual, atuante, Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui justamente que, 
antes de ontem, nó fizemos um discurso aqui na tribuna da Assembleia 
para parabenizar a cidade de Pedreiras pelos seus 102 anos de emanci-
pação política. Uma cidade do maranhense do século, João do Vale, uma 
cidade de povo ordeiro, uma cidade de povo trabalhador, de um povo 
acolhedor, onde todas as pessoas que vão visitar a cidade de Pedreiras 
têm um tratamento de excelência, um tratamento vip, mas esses 102 
anos de emancipação política, nós já fazemos história na cidade de Pe-
dreiras, junto com o seu povo, trazendo progresso, trazendo desenvolvi-
mento, trazendo aquilo que a população almeja na pessoa de um agente 
político, de um prefeito, de um deputado. Digo isso porque o Ex-prefei-
to Raimundo Louro deixou a sua marca trazendo qualidade de vida às 
pessoas de Pedreiras, por exemplo, a Praça do Jardim, a Praça Melico 
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Rego, trouxe o centro de ressocialização que, na época, todo mundo era 
contra, mas hoje as pessoas de Pedreiras que, às vezes, cometem um 
delito, estão ali na casa de ressocialização, possibilitando que tenham 
um acompanhamento familiar mais próspero. Também trouxe a compa-
nhia independente para o município de Pedreiras, asfaltou várias ruas 
da cidade, pontes de concretos. Na época que era prefeito, no momento 
de inverno, todas as estradas vicinais eram piçarradas, com fácil acesso, 
nunca atolou um carro quando ele foi prefeito na cidade de Pedreiras, 
todas as pontes feitas, novas foram feitas na sua gestão, sem falar de ou-
tras obras do Cetecma, que foi trazido para a cidade de Pedreiras, como 
Deputado Raimundo Louro, quando conseguiu que fosse aprovado o 
IFMA para a cidade de Pedreiras. Tornou que a companhia indepen-
dente para batalhão na cidade de Pedreiras e conseguiu muito asfaltos, 
beneficiando toda a cidade de Pedreiras. Até esqueci: quando foi prefei-
to duplicou... Se hoje a entrada de Pedreiras é duplicada e tem uma pe-
rimetral que leva até o nome do seu pai, a Avenida Lourival Pereira, foi 
graças a Deus, eu e Raimundo Louro. Então, como deputado, conseguiu 
inúmeras obras, assistência social, tratamentos médicos, como aquelas 
campanhas de glaucoma, pterígio e catarata para as pessoas que precisa-
vam do tratamento ótico. E conseguiu fazer um trabalho que até hoje... 
Depois ele foi prefeito de 2000 a 2004, depois deputado. Até hoje o 
povo usufrui. Já no nosso mandato desde 2015, nós conseguimos vários 
quilômetros de asfaltos, beneficiando toda a cidade de Pedreiras como 
no Mutirão, no Matadouro, na Boiada, na rua Raimundo Araújo, na Be-
nilde Nina, no parque Henrique, no Diogo, no Conjunto Primavera, no 
conjunto Seringal, no povoado Sítio Novo. O asfalto lá colocado com 
nossos recursos na ordem de seiscentos mil reais com meio fio e sarjeta. 
Conseguimos o restaurante popular para a cidade de Pedreiras. Conse-
guimos também trazer, através de nossa indicação e um trabalho nosso, 
hoje, o hospital macrorregional. Porque V. Exas., senhores deputados, 
principalmente o Presidente Arnaldo Melo, sabem que, quando foram 
colocados através do recurso do BNDES e aprovados esses macrorre-
gionais em todo o estado do Maranhão, eram hospitais de vinte leitos. 
E aquele recurso depois veio parecer no BNDS, dizendo que o recurso 
do BNDS não poderia ser para os hospitais de vinte leitos e, sim, para 
os hospitais acima de quarenta leitos. E aqui, Deputado Arnaldo Melo, 
nós entramos com um projeto para que realmente fosse modificado. E o 
hospital de Pedreiras, todo o povo de Pedreiras sabe que estava parada a 
obra e não tinha ninguém trabalhando justamente porque o recurso não 
poderia ser gasto, porque o hospital era de vinte leitos. E através desse 
projeto que nós fizemos aqui, nós tornamos ele de vinte para quarenta 
leitos, possibilitando, assim, a construção do hospital, que hoje é reali-
dade na cidade de Pedreiras. Isso é natural. Agora apareceu muita gente 
dizendo que fez isso, fez aquilo e tudo, mas nós temos que pegar desde 
a base. Quantas e quantas vezes nós corremos atrás tanto das estradas, 
como hoje estão lá deterioradas as estradas, as MAs, mas a gente busca 
o melhoramento. A gente busca a manutenção. E isso o deputado faz e 
consegue. Às vezes quando o Governador vai, ele leva uma renca de 
gente. Mas o povo de Pedreiras tem conhecimento, tem sabedoria do 
nosso trabalho. Agora mesmo, através de todas essas obras que nós con-
seguimos para o município, para concluir, Senhor Presidente, de todas 
as obras que nós conseguimos para o município de Pedreiras, a gente 
tira como base tanto na área da saúde como a massa viária de asfalto, 
que está lá implantada dando qualidade de vida. Lógico que se precisa 
de manutenção. E agora, no dia 27, nós entregamos três mil cestas bási-
cas num momento de muita dificuldade... 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Solicito que liberem o tempo que for 
necessário para o deputado Vinicius Louro concluir, por gentileza

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito obri-
gado, Senhor Presidente. Vossa Excelência me honra, principalmente 
sendo vice-líder do nosso bloco, Wellington do Curso. Na cidade de 
Pedreiras, nós entregamos essas cestas básicas por entender que três 
mil cestas básicas, neste momento pós-pandemia, quando a população 
carente mais precisa porque a falta de oportunidade, no estado do Ma-
ranhão e na cidade de Pedreiras, é muito grande, principalmente depois 
dessa pandemia, o comércio enfraqueceu, as pessoas procurando campo 

de trabalho sem conseguir, e aí a fome aumenta. Nós fizemos essa entre-
ga de cestas básicas. Foram três mil cestas básicas. Quero aqui agrade-
cer ao Ex-prefeito, ex-deputado Raimundo Louro que esteve presente, 
organizando. Agradecer a Katiane Leite, à Vereadora de Pedreiras, ao 
ex-prefeito Antônio França, ao Douglas, que é conhecido ali como o 
Douglas dos Sem-terra, ao Ronaldo Medicamentos, a toda uma equipe 
que estava conosco trabalhando, prestigiando e atendendo ali aquela 
população, de forma voluntária, para que o alimento pudesse chegar às 
mãos dos pedreirenses. A gente queria que pudéssemos atender toda a 
população, mas a gente fez um grande esforço. Mesmo estando fora da 
base do governo, nós conseguimos as cestas básicas. Eu quero também 
aqui agradecer ao Deputado federal Josimar de Maranhãozinho, agrade-
cer à Deputada estadual Detinha, que foram parceiros importantíssimos 
e também até mesmo ao próprio governo do Estado do Maranhão que 
nos ajudou com as cestas básicas e o pescado. Enfim, Pedreiras, uma 
cidade histórica, uma cidade que precisa de oportunidade. Deputado 
Arnaldo, é uma cidade rica, uma cidade que tem uma topografia muito 
boa, uma cidade com solo abençoado, que tudo que se planta nasce, 
uma cidade que tem bastante água, principalmente pelo rio Mearim e as 
fortes chuvas que vêm dando lá, que você planta e nasce por causa das 
chuvas. Uma Pedreiras que hoje tem gás natural, e o que a gente pede é 
que os recursos que vêm para Pedreiras seja gás para o povo. Pedreiras, 
até hoje, a gente vê que peca na saúde, peca na infraestrutura, o povo 
sendo penalizado, pois não pagam o abono aos professores, e agora 
uma taxa abusiva e absurda colocada para os aposentados, para os fun-
cionários públicos, que é, diga-se de passagem, pago e repassado por 
meio de ordem judicial. Nós estamos lá para cobrar, para fiscalizar, para 
chamar atenção do Ministério Público, do Judiciário, para que possa ser 
cumprido realmente o que o povo necessita. Então, a gente vem com um 
discurso de parabenizar nossa cidade, mas também olhar o panorama de 
descaso, um panorama de falta de atenção popular, que é para isso que 
chamamos atenção. Mas, enfim, Pedreiras, quero aqui parabenizar todo 
o seu povo porque a cidade é constituída pelo seu povo. Quero também 
parabenizar essa cidade onde eu nasci e me criei pelos seus 102 anos 
de emancipação política. Muito obrigado, Senhor Presidente Deputado 
Wellington do Curso, por ter liberado o tempo. Isso corrobora ainda 
mais que a gente possa trazer a palavra do povo, a voz do povo para a 
Casa do povo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Nós é que agradecemos, Deputado Vi-
nícius Louro, pela sua atuação em defesa do povo do Maranhão. E eu 
faço aqui o registro que sou testemunha do trabalho realizado na cidade 
de Pedreiras pelo grande amigo Raimundo Louro. Parabéns por desta-
car essas ações. Recebo, em nome do meu pré-candidato ao Governo do 
Estado, Lahesio Bonfim, recebo. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Projeto de Lei em discussão e votação 
em segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 054/2020, de 
autoria do Poder Judiciário, Mensagem nº 02/2020 (lê). A votação já 
está em segundo turno. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei em discussão, votação 
em primeiro e segundo turno, tramitação ordinária por meio do Re-
querimento nº 081/2022 (lê). Projeto de lei nº 116/2022, de autoria do 
Deputado Arnaldo Melo (lê). Votação em primeiro e segundo turno. 
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, De-
putado Arnaldo. Vai à sansão. Terceiro: Projeto de lei em discussão e 
votação em primeiro turno, tramitação ordinária, Projeto de Lei de n.º 
130/22, de autoria do Deputado César Pires (lê). Votação em primeiro 
turno, tramitação ordinária. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à segundo turno. O projeto apresentado pelo De-
putado César Pires, coletado pela população do Estado do Maranhão 
para dar atenção a essa população e aos nossos produtores de mel do Es-
tado do Maranhão. Então teremos um dia agora para reafirmar as ações 
de incentivo de políticas públicas para melhorar a geração de emprego 
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dos produtores de mel do Estado do Maranhão. Deputado César Pires, 
parabéns. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 
100, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como votam os 
deputados? Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Re-
querimento aprovado. Aproveito, inclusive, para registrar, na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, requerimento aprovado de 
forma unânime por todos os deputados. É o respeito da Assembleia Le-
gislativa pela Defensoria Pública e também pelo defensor Dr. Gabriel, 
reconhecido pelo seu trabalho à frente da defensoria. Doutor Gabriel, 
parabéns, que V. Ex.ª tenha êxito nessa nova caminhada, nessa jornada 
e que Deus possa abençoar. Parabéns, Dr. Gabriel, e que Deus possa 
abençoar os seus trabalhos. Parabéns, defensor Gabriel. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Wellin-
gton, se V. Ex.ª permitir, gostaria de subscrever o requerimento de V. 
Ex.ª, parabenizando Dr. Gabriel.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a permissão e autorização do au-
tor do requerimento, Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª também 
estará inserido nessa justa homenagem. Eu quero inserir, mesmo tendo 
solicitado, Deputado César Pires, na semana passada, esteve reunido 
na Defensoria Pública do Estado do Maranhão, e eu quero fazer esse 
registro que, por solicitação do Deputado Neto, também pudesse assi-
nar o requerimento do Deputado Wellington. O Deputado Wellington 
faz uma justa homenagem ao Dr. Gabriel, defensor público. Na semana 
passada, Dr. Gabriel recebeu também a presença, de forma extraordi-
nária, na Assembleia Legislativa, Deputado César Pires, e também do 
diretor da Mesa, Dr. Bráulio Martins. Então, parabéns ao nosso amigo, 
Dr. Gabriel. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Não há deputados inscritos. Vamos 
para o Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão PSB, PCdoB, PT, líder Deputado Professor Marco Aurélio, 
declina. Bloco Parlamentar Democrático, PL, PDT, PSC, líder Deputa-
do Vinícius Louro, por 17 minutos. Quanto tempo, Deputado Vinícius 
Louro? Nós temos 17 minutos, sete minutos para o Deputado Vinícius 
Louro, 10 minutos serão destinados ao vice-líder do Bloco, Deputado 
Wellington do Curso. Com a palavra, o Senhor Deputado Vinícius Lou-
ro, líder do bloco, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, nós, deputados estaduais, defendemos a 
bandeira do povo. Dentro da questão da bandeira do povo, que é primei-
ro Deus, segundo o povo, defendemos as classes. Eu, como deputado 
estadual, uma das classes que eu defendo no Estado do Maranhão é o 
esporte de vaquejada. Isso eu defendo porque eu sou amante do esporte 
de vaquejada. Hoje eu estou competindo como vaqueiro nas vaquejadas 
e venho trabalhando bastante para que a gente, dentro do estado do 
Maranhão, possa fazer o diferencial nesse esporte, que gera emprego e 
renda. Estivemos, mesmo agora, menos de um mês atrás, com o hoje 
presidente da ASCEM, a Associação dos Criadores do Maranhão, o Dr. 
Ricardo, com o Cláudio Azevedo, onde nós queremos trazer a vaque-
jada novamente para a Expoema, para o parque de exposição em São 
Luís, o Parque Independência. Nós, no início do nosso mandato, entra-
mos com um projeto de lei para se tornar gratuito o exame de anemia e 
mormo no estado do Maranhão, que iria beneficiar bastante principal-
mente as pessoas que têm ali, que vivem através do seus muares, das 
suas carroças, que são as pessoas humildes que nunca fizeram...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Vinicius, só pedir a atenção 
dos parlamentares, porque tem deputado usando a tribuna, por genti-
leza.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Novamente 
quero lhe agradecer aqui, Deputado Wellington, pela sua performan-

ce. Parabenizar pela performance de hoje V. Exa. presidindo esta Casa. 
Então essas pessoas que realmente necessitam, que vivem das suas car-
roças, dos seus muares, dos seus, vamos dizer assim, jumentos, trans-
portando entulho, transportando mercadorias de um comércio -isso no 
interior como aqui na capital também - e não têm condições de fazer os 
exames de anemia e mormo nos seus animais. Como também coloquei 
trezentos mil, que nunca foi feito e nunca foi disponibilizado o recurso 
para a UEMA, para aquisição e a compra de uma mesa de cirurgia de 
grande porte. E isso melhoria até para os alunos da UEMA, porque se 
vocês pararem para pensar eles fazem um curso de veterinário, mas 
com operação só de gatos, cachorros, animais de pequeno porte. E até 
mesmo dentro da UEMA a gente não vê aqui, no Estado do Maranhão, 
nenhum aluno abrir uma clínica de animal de grande porte, haja vista 
que a demanda é muito grande. Ontem mesmo, o Júnior, que é proprie-
tário do parque Macedão, me mandou uma reportagem que um equino, 
no Estado do Maranhão, fomenta uma indústria de mais de trinta bi-
lhões de reais no Brasil. E todos os animais de grande porte do Estado 
do Maranhão vão para o Piauí, para a UESPI, ou vão para o Ceará, para 
Lavras. E aí era necessário. Mas eu, aqui, entrei com um projeto de lei 
nesta Casa, onde foi aprovada a PL que eleva a vaquejada a condição 
de patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Maranhão e 
agora vai para sanção do Governo. Esse projeto de lei se trata do projeto 
de lei que nós estamos elevando, a priori, o parque Maratá, na cidade 
de Trizidela do Vale, que é o mais tradicional do estado do Maranhão, 
com 32 anos que vem fazendo os eventos, de propriedade do Paulo 
Maratá, da sua família, que organiza com maestria para que esse evento 
possa ser realizado, e o segundo maior evento da cidade de Trizidela 
do Vale, que pega todo uma população da região do Médio Mearim e, 
principalmente, as pessoas de outros estados que vêm também competir 
e deixar recursos dentro da cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. São 
inúmeros hotéis, são churrascarias, até os centros de beleza feminino, 
os cabeleireiros lotados, as pessoas e o comércio vendendo bastante 
durante essas festividades. Eu me senti na obrigação de trazer essa va-
quejada do Parque Maratá, com essa honraria, justamente porque é uma 
vaquejada que gera emprego e renda no momento que mais se precisa 
de emprego e renda. Esse foi o início que nós iremos também trazer 
para aprovar outras pistas de vaquejada, para que a gente possa fazer 
também essa honraria, porque o exemplo é que nós temos bem aqui o 
Parque Macedão, que foi a maior vaquejada do Brasil, no ano passado, 
nove dias de festa, entregando a premiação de R$ 500 mil, muita gente 
trabalhando na cidade de Alto Alegre, em Bacabal. Não tinha hotel, as 
pessoas estavam indo para São Mateus, para Peritoró, para Pedreiras, 
porque era mais próximo, para poderem participar da vaquejada. Tam-
bém nós vamos entregar o título de Patrimônio Imaterial e Cultural do 
Estado do Maranhão. Então, parabéns ao Senhor Paulo Barros, Paulo 
Maratá. Parabéns a toda a sua família. Parabéns ao povo de Trizidela 
do Vale. Com certeza, com essa titularidade, grandes portas irão se abrir 
para que esse evento seja ainda maior no estado do Maranhão. Meu 
muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Arnaldo, o senhor pode assu-
mir cinco minutinhos aqui enquanto eu uso a tribuna da Assembleia, por 
gentileza? O senhor pode assumir aqui cinco minutos, enquanto eu uso 
a tribuna da Assembleia? Enquanto eu uso o Tempo do Bloco, eu que-
ro fazer registro deste momento, Presidente Arnaldo, do jovem mágico 
Weverton, lá do Residencial Amendoeiras, em São Luís, jovem que dá 
atenção à comunidade, realiza ações sociais, nosso amigo particular, 
grande liderança. Um abraço para o mágico Weverton, do Residencial 
Amendoeiras, em São Luís. Estamos juntos. Que Deus te abençoe. Um 
grande abraço para você, mágico Weverton, 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AR-
NALDO MELO – Dando continuidade à nossa sessão, com a palavra, 
Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos, com direito a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Senhor Presidente, Deputado Arnaldo, como já dizia 
ou já disse o Deputado Vinicius Louro, nós não tivemos a oportunidade 
de tê-lo como Presidente desta Casa. E muito me honra fazer uso da tri-
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buna e V. Exa. presidindo a sessão na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) - Só para 
aproveitar, sei que V.Exa. nem iniciou o seu discurso, suas palavras, 
mas eu não poderia deixar de pedir aparte e deixar passar essa oportuni-
dade de, hoje, ver o Deputado Arnaldo Melo na presidência desta Casa, 
onde outrora o deputado aqui que estava sentado nessa cadeira era o 
ex-deputado Raimundo Louro. E agora olhando o Deputado Arnaldo, 
me vendo aqui, que eu fui até na época funcionário desta Casa, mas me 
vendo de forma que eu quero aqui lhe parabenizar, Deputado Arnaldo. 
V. Excelência, quando foi deputado, todos os deputados que estavam 
aqui na sua época sempre falaram muito bem de V. Exa. pela atenção, 
pela postura, pelo compromisso, pelas situações em que essa Casa se 
via e V.Exa. tinha a forma de conduzir, mantendo a harmonia entre os 
poderes, que são independentes, mas o importante é haver essa harmo-
nia. Então, para mim, é motivo de muita honra, hoje, lhe ver sentado 
nessa cadeira. Na política acontecem situações, mas eu tenho certeza 
que V. Exa. galga pela renovação do seu mandato e que, lá na frente, V. 
Exa. volta a ser o Presidente desta Casa. Parabéns, Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (pela Ordem) – No 
mesmo sentido, Deputado Arnaldo, eu agradeço aí a oportunidade. Não 
o aparte, mas pela Ordem. Deputado Wellington, o meu agradecimento 
por me deixar também, fazer essa referência merecida. Deputado Ar-
naldo Melo, recordar é viver, principalmente quando viver nos recorda. 
Quando nós deixamos saudosamente o que ficou com a oportunidade de 
revivermos e nos dar prazer. Parabéns por V. Exa. estar hoje presidindo 
a Mesa. Então vamos recordar e vamos novamente reviver o que é bom. 
Muito obrigado, gente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ARNALDO MELO (aparte) – Eu peço o aparte ao orador que ora se 
encontra na tribuna, o Deputado Wellington do Curso, para fazer o agra-
decimento às palavras bondosas dos colegas. Realmente na ocasião, 
Deputado Vinícius, eu que tive a felicidade de partilhar esse plenário e 
a vida desse parlamento com o nosso querido Raimundo Louro, grande 
líder político da Região do Mearim do Maranhão, e o Deputado Hélio, 
meu companheiro de Mesa diretora, foi meu braço direito aqui nessa 
presidência. Deputado Hélio, se tive alguma hora ou algum momento 
em que eu acertei foi com a sua colaboração, com o seu incentivo, com 
a sua palavra de apoio ali ao meu lado. Então a minha eterna gratidão à 
V. Ex.ª também, Hélio, como a todos aqueles que me fizeram presidente 
naquela época e que eu guardo na memória o respeito e o carinho, prin-
cipalmente por esta Casa, que é o nosso ambiente de trabalho. Eu volto 
a palavra ao ilustre Deputado Wellington do Curso, que continue o seu 
pronunciamento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – De-
putado Vinícius Louro, vejo que todo dia é um aprendizado. Vejo as 
falas desses dois nobres parlamentares, Deputado Hélio e o Deputado 
Arnaldo, de forma bastante atenciosa. Nós só aprendemos. V. Ex.ª ob-
servou os elogios de ambas as partes e, com certeza, é um aprendizado 
para todos nós aqui. Meu querido amigo Hélio, Deputado Vinícius e o 
nosso sempre Presidente Arnaldo, com a atenção sempre do nosso dire-
tor Bráulio Martins. Senhor Presidente, trago à tribuna da Assembleia 
Legislativa uma luta grande do professor e Deputado Wellington em 
defesa dos baixadeiros, em defesa da Baixada do Maranhão, em defesa 
dos municípios da Baixada, que é o transporte caótico, transporte da 
travessia de ferryboat do estado do Maranhão, a travessia de São Luís 
para a Baixada. O que era ruim, Governador Flávio Dino piorou mais 
ainda, ou seja, o que era ruim, o ex-governador piorou mais ainda. Este 
foi o legado do ex-governador Flávio Dino para a Baixada Maranhense: 
total irresponsabilidade, total desrespeito, total abandono, uma falta de 
vergonha na cara. Uma pessoa na Baixada do Maranhão me perguntou: 
“Deputado Wellington do Curso, se V. Ex.ª encontrasse o ex-governa-
dor Flávio Dino, qual a pergunta que V. Ex.ª faria ao ex-governador 
com relação à Baixada e com relação ao ferry?”. Eu respondi para esse 
amigo da Baixada Maranhense, nobre amigo lá na cidade de Bequimão. 
Eu disse: “Amigo, se eu tivesse a oportunidade de encontrar o Gover-
nador Flávio Dino e perguntasse alguma coisa sobre a Baixada, sobre 

Bequimão, sobre o ferry, eu ia perguntar para o Governador Flavio 
Dino, para o ex-governador se ele não tinha vergonha na cara de ter 
piorado, agravado, destruído e acabado com o sistema de transporte de 
ferry no estado do Maranhão”. O que era ruim, o Ex-governador Flávio 
Dino piorou mais ainda. Na última semana, feriado de Semana San-
ta, feriado de Tiradentes, filas quilométricas para atravessar de carro, 
para atravessar o passageiro normal. Falta de respeito e humilhação que 
a população da Baixada sofre todos os dias para fazer essa travessia. 
Mais uma vez, estamos aqui denunciando na tribuna da Assembleia. Va-
mos provocar, denunciar ao Procon, denunciar ao Ministério Público, 
porque alguém precisa fazer alguma coisa. O Governador Flávio Dino 
pegou uma empresa, estatizou uma empresa para melhorar os serviços, 
mas piorou, é claro, é fato, todos comprovam isso. Esse foi o legado 
do Governador Flávio Dino no transporte de ferryboat no estado do 
Maranhão. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta ao Go-
vernador Flávio Dino, eu ia perguntar pra ele: “Ex-governador, Vossa 
Excelência não tem a vergonha de ter destruído, de ter acabado, de 
ter piorado os serviços de transporte de ferryboat no estado do Ma-
ranhão, prejudicando a Baixada Maranhense”. População da Baixada 
Maranhense, não vote em Flávio Dino nem em seus aliados. Prestem 
bem atenção. Flávio Dino destruiu o transporte de ferry no estado do 
Maranhão. A população da Baixada não vota em Flávio Dino, nem em 
seus aliados. Senhor Presidente, trago aqui outra grave denúncia que 
vem da cidade de Palmeirândia. Um problema grave do transporte es-
colar, manifestação de crianças, adolescentes, dos pais dos alunos pela 
má aplicação do dinheiro público em transporte escolar, pela falta de 
transporte escolar. Aluno perdendo aula e o transporte escolar na zona 
rural não chega para transportar os alunos para a sede na cidade de 
Palmeirândia. E vejam: na cidade de Palmeirândia, é tão grave, mas 
tão grave que nós já tínhamos denunciado que o Governo do Estado, o 
ex-governador Flávio Dino, o Prefeito da cidade, para fazerem inaugu-
ração de uma praça, utilizaram o transporte escolar indevidamente para 
transportar aliados, transportar cabos eleitorais, para transportar pes-
soas para baterem palmas para o Governador, para baterem palmas para 
o Prefeito e para o Secretário de Educação, na época, Felipe Camarão. 
Cometendo crime, utilizando o ônibus do transporte escolar no horário 
de expediente, no horário de aula, para carregar eleitores para baterem 
palmas para o Ex-Governador, para o Ex-Secretário de educação e para 
o Prefeito da cidade. Nós flagramos, fizemos um boletim de ocorrência, 
denunciamos e denunciamos também no Ministério Público Estadual, 
na Polícia Federal e no Ministério Público Federal para que possam 
investigar o descaso, a falta de respeito na cidade de Palmeirândia com 
o transporte escolar. Prefeito de Palmeirândia, crie vergonha na cara e 
respeite a população, respeite os professores, respeite os alunos e os 
pais dos alunos na cidade de Palmeirândia. O deputado Wellington vai 
pegar todas essas imagens, vídeos, fotos, e vamos refazer a denúncia no 
Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal e na Polícia 
Federal, fazer uma nova representação contra o Prefeito da cidade de 
Palmeirândia. Senhor Presidente, concluindo o nosso pronunciamento 
na manhã de hoje, mais vez para destacar as ações do nosso pré-can-
didato ao Governo do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio Bonfim, uma 
agenda extensa a partir desta sexta-feira, percorrendo os municípios 
de Imperatriz, percorrendo os município de Bom Jesus das Selvas, o 
município de Cururupu, ou melhor, fazendo o registro do município 
de Imperatriz, município de Buriticupu, município de Bom Jesus das 
Selva. Então, Senhor Presidente, o meu tempo está concluindo. Peço 
dois minutos para concluir, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AR-
NALDO MELO – Pois não, Deputado, dois minutos para que V. Exa. 
conclua seu pronunciamento 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Senhor Presidente, para que eu faça um pronunciamento sem 
interrupção. E a gente começa a fazer normal, dois minutos sem inter-
rupção. Senhor Presidente, aproveito a data de hoje, na manhã desta 
quinta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para 
todo o Maranhão, para a transmissão de todos os municípios que acom-
panham a TV Assembleia da agenda do nosso pré-candidato ao Gover-
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no do Estado, Dr. Lahesio Bonfim, uma agenda muito atuante em defesa 
da população do estado do Maranhão. Para esse final de semana, a partir 
de amanhã, sexta-feira, uma agenda na cidade de Imperatriz, de Buri-
ticupu e de Bom Jesus das Selvas. Faremos uma agenda percorrendo 
esses três municípios, levando propostas, ações, apresentando a nossa 
pré-candidatura do Dr. Lahesio Bonfim ao Governo do Estado do Ma-
ranhão. Então agradecendo a população de Imperatriz, de Buriticupu e 
de Bom Jesus das Selvas por nos receber neste final de semana, receber 
o nosso pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. Levaremos 
a esperança à população do Maranhão. Levaremos as ações e projetos 
para transformar o estado do Maranhão em nome do nosso pré-candi-
dato ao governo do Estado do Maranhão. Dr. Lahésio Bonfim, conte 
com o nosso apoio, conte com a nossa voz, conte com o nosso trabalho 
para que V. Ex.ª possa chegar ao segundo turno, possa ganhar a eleição 
e, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós tenhamos, no estado do Mara-
nhão, um governador sensível às causas da população, um olhar voltado 
para a população mais pobre e com um olhar voltado para transformar 
de verdade o estado do Maranhão. A parti de 1º de janeiro, um olhar 
atencioso, com um olhar cuidadoso, o estado do Maranhão será outro 
Maranhão, um Maranhão melhor para se viver. Um abraço ao nosso 
pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio Bonfim. 
Que Deus o abençoe, abençoe nessa caminhada, abençoe nessa jornada. 
Deputado Wellington do Curso junto com o pré-candidato ao governo 
do Estado, Dr. Lahesio Bonfim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AR-
NALDO MELO – Senhores deputados, em razão da ausência do líder 
Vinícius Louro, eu concluo o tempo do Bloco Parlamentar Democrá-
tico. Convido o progressista que está com ausência e pela liderança, 
Deputado Antônio Pereira, do Bloco Unidos pelo Maranhão. Por cinco 
minutos, deputado, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Sim, senhor, Senhor Presidente. Muito obrigado, Presiden-
te Arnaldo Melo, caros colegas deputados presentes em plenário. Hoje, 
graças a Deus, tivemos uma presença importante, o plenário ainda con-
tinua com muitos amigos, colegas deputados e deputadas representando 
as suas bases, as suas regiões. Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna, 
nesta manhã, apenas para tratar de um assunto que julgo de interesse 
público, em especial daquelas comunidades Poção de Pedras, Esperan-
tinópolis, Igarapé do Meio, São Bernardo, aquela região inteira ali de 
São Roberto, porque ali nós somos cortados pela MA 012 que chega 
até a BR 226, muito próximo da cidade de Barra do Corda. Existe um 
trecho na MA 012 que, devido às chuvas frequentes e intensas neste 
ano, estragou muito mais do que o previsto, que é exatamente entre 
Cariri, em Poção de Pedras, até a cidade de Esperantinópolis. Eu estive 
com o Prefeito Aluizinho, Aluizinho do Posto, prefeito de Esperantinó-
polis, muito preocupado porque está realmente havendo uma operação 
tapa-buraco. Naquele trecho, são mais ou menos 30 quilômetros, mas 
o pior está em torno de 18 a 20 quilômetros, na realidade uns 30 qui-
lômetros precisam de uma atenção especial. E o que nós percebemos 
é que apenas a operação tapa-buracos não vai resolver devido a tantas 
operações tapa-buracos ali naquela estrada. E nós queremos pedir aqui 
ao Senhor Secretário Dr. Aparício e ao Governador Brandão que deem 
um atenção especial ao povo daquela região, naquele corredor que liga 
Pedreiras a Lima Campos primeiro, depois Pedreiras a 226, passando 
ali por Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo da Toca Bezerra, 
chegando a Barra do Corda. É um opção ali de trânsito importante. E 
nós temos exatamente esse trecho pequeno, relativamente pequeno, em 
torno de 20, 30 km, que precisa de uma atenção especial. E eu conver-
sei pessoalmente com o senhor Secretário da Infraestrutura do Estado, 
o Dr. Aparício Bandeira. Expliquei essa questão depois que o prefeito 
Aluizinho de Esperantinópolis me procurou, buscando uma solução 
nesse sentido. Eu quero aqui fazer esse apelo ao Governador Brandão 
no sentido de que possamos fazer uma recuperação, não só uma opera-
ção tapa buraco naquele trecho, porque é muito importante para o povo 

daquela região. Uma região densamente povoada, uma região de grande 
importância para o Maranhão também. E eu quero ver a nossa Espe-
rantinópolis, a nossa Poção de Pedras, São Bernardo, Igarapé do Meio, 
enfim, desculpe, Igarapé Grande, Pedreiras, Trizidela, Lima Campos, 
aquela região sendo interligada com as BRs e, portanto, interligadas ao 
resto do Brasil. Então, Senhor Presidente, era esse o meu apelo, que é 
um pedido ali não só do prefeito, mas da sociedade de Esperantinópolis, 
da sociedade também de Poção de Pedras. Que nós possamos dar uma 
atenção especial. Eu tenho a absoluta certeza que, assim como eu fui 
muito bem recebido pelo Dr. Aparício Bandeira na SIFRA, eu também 
tenho certeza que o Governador Brandão receberá essa proposta, esse 
requerimento, essa indicação que estamos fazendo aqui nessa Casa. É 
uma indicação verbal, mas será por escrito já na próxima sessão. Ain-
da hoje entraremos com essa indicação aqui na Casa. Será muito bem 
recebida pelo Governador Brandão, que tem se preocupado já com as 
nossas MAs, com as MAs do Maranhão. Aliás, não só com as MAs. Eu 
tive uma oportunidade de fazer uma visita a São Pedro da Água Branca, 
onde houve várias inaugurações de obras do estado, obra dos municí-
pios ali com a Prefeita Maria, de São Pedro da Água Branca. E nesse 
transcurso, nós, no avião, conversamos muito de sua preocupação com 
a saúde, com a educação e com a infraestrutura, com a continuidade dos 
restaurantes populares, com as policlínicas, com a saúde de maneira ge-
ral. E, em especial também, ele está absolutamente consciente das chu-
vas fortes que caíram sobre o nosso Maranhão neste ano e que estragou 
demais as nossas vicinais dos municípios e as nossas MAs no estado do 
Maranhão. Então era esse o nosso registro. Contamos com o apoio do 
Governador Brandão para a solução desse problema da MA-012. Muito 
obrigado, Senhor Presidente, pela participação.

O SENHOR PRESUDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Nós que agradecemos, Deputado Antô-
nio Pereira. Tempo do Bloco Progressista. Declina. Partido Social De-
mocrático-PSD. Declina. Bloco Parlamentar Independente MDB/PV 
seis minutos, Deputado Adriano. Declina. Escala de reserva: Podemos, 
cinco minutos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESUDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Não têm oradores. Aproveito a oportu-
nidade para fazer o convite a toda população do Estado do Maranhão, 
região dos Lençóis Maranhense que amanhã, a partir das 08 horas da 
manhã, estamos realizando a 7ª edição da Assembleia em Ação na cida-
de de Paulino Neves, requerimento de autoria do Deputado Wellington 
do Curso. Então convidando a todos para que possam se fazer presentes 
nesta ação cívica, ação popular democrática na cidade de Paulino Ne-
ves. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão. 
Que Deus abençoe a todos. 

Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil 
e vinte e dois.

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

ges.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Professora 

Socorro Waquim.

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, 
César Pires, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
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Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hé-
lio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage e Zé Inácio Lula. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo,  Ciro Neto, Detin-
ha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, 
Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral 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 desti-
nado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): Depu-
tado Wendell Lages, Jota Pinto, Professora Socorro Waquim e Ana do 
Gás. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, 
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único 
turno redação final o Parecer nº 119/2022, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final, ao Projeto de  Lei nº 
346/2021, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que esta-
belece diretrizes para instituição do Programa Órfãos do Feminicídio: 
atenção e proteção no âmbito do Estado do Maranhão. Sendo o parecer 
aprovado e o respectivo projeto de LEI encaminhado à sanção governa-
mental. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de 
Lei nº  120/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade da contratação de pessoas com síndrome de down 
pelos prestadores de serviços da administração pública direta e indireta 
do Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC. Os Projetos 
de Lei nºs: 121, 122, 123, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/2022, to-
dos de autoria do Deputado Duarte Júnior, dependiam de parecer das 
comissões técnicas foram transferidos para a próxima sessão ordinária. 
Em primeiro turnos, tramitação ordinária, foram aprovados: Projeto de 
Lei nº 119/2022, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que dispõe so-
bre instituir no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão 
o Dia da Paz e da Conciliação e Projeto de Lei nº 561/2019, de autoria 
do Deputado Zé Inácio Lula, que estabelece diretrizes para a coleta e 
destinação final pelos fabricantes de bebidas em embalagens de vidro. 
Ambos com pareceres favoráveis das Comissões Técnicas competentes. 
Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminha-
dos à promulgação: Projeto de Resolução Legislativa nº 009/2021, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede a medalha de Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Frederico Veloso de Cas-
tro; Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2020, de mesma autoria, 
que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Heraldo Elias 
Nogueira Nunes, o professor Heraldo Moreira; Projeto de Resolução 
Legislativa nº 004/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que 
concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao se-
nhor Lourival de Jesus Serejo Sousa; Projeto de Resolução Legislativa  
nº 024/2020, ainda de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede 
a Medalha Maria Firmina dos Reis a Senhora Karla Bianca Marques 
Rodrigues Pereira; Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2020, de 
mesma autoria, que concede a medalha Maria Aragão a Senhora Ka-
rollyn Furtado Barros e Projeto de Resolução Legislativa  nº 033/2020, 
também de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede o título de 
cidadão maranhense ao Senhor Guilherme Avellar de Carvalho Nunes, 
todos com parecer favorável da CCJC. Em primeiro turno, tramitação 
ordinária foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa  nº 043/2019, 
de autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “João do Vale” ao Grupo Instrumental Pixinguinha, 
com parecer favorável da CCJC. Foi também aprovado o Requerimento 
nº 111/2022, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja 
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraor-
dinária, o Projeto de Lei nº 192/2022 da Mesa Diretora, que dispõe 
sobre a extinção e criação de cargos em comissão no quadro de pessoal 
temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, incor-
pora vantagem pessoal, com parecer verbal e favorável da CCJC. Por 

força de acordo das lideranças, o referido projeto de lei foi aprovado na 
presente ordem do Dia, em primeiro e segundo turno e encaminhado 
à sanção Governamental. O Requerimento nº 65/2022, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, foi retirado a pedido do autor. Sujeitos 
à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 96 e 98/2022, 
ambos de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de 
Sucupira do Riachão, Senhor Walterlins Rodrigues de Azevedo, soli-
citando informações sobre a merenda escola de Riachão, bem como o 
retorno da distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos daquele 
município e o  Requerimento nº 97/2022, de mesma autoria, solicitando 
que seja enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor Osvaldo 
Fernandes Filho, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 17 de abril do 
corrente ano. No primeiro horário do Grande Expediente não houve 
orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos o Deputado 
Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela 
Liderança deste Bloco. A Deputada Mical Damasceno falou pelo PSD. 
No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 
de abril de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Professora Socorro Waquim
Segundo Secretário, em exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 020/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA NP TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE DADOS LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorro-
gado o presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 07 de maio 
de 2022 e término em 06 de maio de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101 
- Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
– Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000010 
- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA); Na-
tureza de despesa: 33.90.40.06 – Locação de Software; Fonte de Re-
cursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro. NOTA DE 
EMPENHO: 2022NE000825, datada de 19/04/2022, no valor de R$ 
10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais). BASE LEGAL: 
Art. 57, IV da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0889/2022-
AL. DATA DA ASSINATURA: 28/04/2022. ASSINATURA:  CON-
TRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othe-
lino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA NP TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE DADOS LTDA., CNPJ n.º 07.797.967/0001-95. São 
Luís–MA, 28 de abril de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 029/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA EQUATORIAL 
MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO: Reestabelecer o equilíbrio econômico-
-financeiro inicial do contrato, com base no art. 65, II, “d”, da Lei nº 
8.666/93, com justificativa nos acréscimos decorrentes da aplicação 
de bandeiras tarifárias, de reajustes tarifários, da indisponibilidade dos 
grupos motores geradores em hora ponta e da retomada parcial e total 
das atividades presenciais desta Assembleia Legislativa. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Ges-
tora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.43 
– Serviços de Energia Elétrica; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Su-
bação: 000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão; Fonte de 
Recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: 
Objeto: Fornecimento de energia elétrica para este Poder. Instrumento 
Legal: CT 29/2021. Vigência: Indeterminado. Valor do Contrato: R$ 
2.810.731,44. Gestor: Luis Ernani S. Pereira (DA). Setor Requisitante: 
DA/SUBD DE MANUT E SERVIÇOS. Informações Complementares: 
P/ despesas do restante do exercício atual (ABR a DEZ/2022). NOTA 
DE EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas ao exercício 
do presente Aditivo, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota 
de Empenho nº 2022NE000829, datada de 19/04/2022, no valor de R$ 
2.075.331,14 (dois milhões, setenta e cinco mil trezentos e trinta e um 
reais e quatorze centavos). BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Pro-
cesso Administrativo nº 0048/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA 
- EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., CNPJ n.º 06.272.793/0001-84. São Luís–MA, 28 de 
abril de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍ-
VIDA. PARTE DEVEDORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO. PARTE CREDORA: SÍLVIA LEDA 
BATISTA CAVALCANTE DO LAGO, ex-servidora desta Assem-
bleia Legislativa, inscrita no CPF sob o n.º 239.203.003-00. OBJE-
TO:   Reconhecimento da dívida no valor de R$ 134.820,15 (cento e 
trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos), cor-
respondente a conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia 
para os quinquênios de 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007, 2007/2012 
e 2012/2017. FUNDAMENTAÇÃO: Parecer n.º 101/2022-PGA/ALE-
MA, Processo Administrativo n.º 0513/2022. DATA DE ASSINATU-
RA: 26 de abril de 2022. ASSINATURA: DEVEDORA - Assembleia 
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. São Luís (MA), 28 de 
abril de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2022 
referente à ARP nº 016/2021, Pregão Presencial nº 019/2021-CPL/
ALEMA e Processos Administrativos nº 2451/2019-ALEMA e 
3643/2021-ALEMA. OBJETO:  Equipamentos de Informática. 
CONTRATADA: J. B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELE-
TRÔNICOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA., CNPJ nº 33.024.657/0001-48. VALOR DO EMPENHO: R$ 
317.884,00 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro 
reais). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000824, de 19/04/2022, no va-
lor de R$ 317.884,00 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Pro-
cessos Administrativos nº 2451/2019-ALEMA e 3643/2021-ALEMA. 
PRAZO DE FORNECIMENTO: Máximo 30 (trinta) dias, contados 
da data da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINA-
TURA: 27/04/2022. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia 
Legislativa do Maranhão – Carlos Eduardo Fernandes Maciel – Fiscal 
do Contrato; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; J. B COMÉR-
CIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, SERVIÇOS E TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ nº 33.024.657/0001-48 - 
CONTRATADA.  São Luís – MA, 28 de abril de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


