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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

Deputado Ariston Sousa
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Adriano Sarney

Suplentes

Deputado Vinicius Louro
Deputado Wellington do Curso
Deputada Mical Damasceno
Deputada Helena Duailibe
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Suplentes

PRESIDENTE
Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE
Dep. Edivaldo Holanda

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios
VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Suplentes

PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE
Dep. Carlinhos Florêncio

PRESIDENTE
Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA

Suplentes

PRESIDENTE
Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE
Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Suplentes

Suplentes

Titulares

Titulares

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Hélio Soares

PRESIDENTE
Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Dep. Adelmo Soares

SECRETÁRIA

Suplentes

Suplentes

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim
VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

Suplentes

X - Comissão de Ética

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Suplentes

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Titulares

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Suplentes

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

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes

Suplentes

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 / 05 / 2022 – 5ª FEIRA
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-MDBPV....................06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.PDT/-PL...................15 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 05.05.2022 – (QUINTA-FEIRA)
I – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 002/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 007/2022), DISPÕE SOBRE
ESTÍMULOS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, À PESQUISA, À CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E À
INOVAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO, E ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 6.915, 11 DE ABRIL DE 1997, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
2. PROJETO DE LEI Nº 009/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 008/2022), INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS AMEAÇADAS
NO ESTADO DO MARANHÃO E O CONSELHO DO SISTEMA DE
PROTEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ADRIANO.
3. PROJETO DE LEI Nº 112/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 017/2022), ESTABELECE
OS CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM
REPASSADOS AO ESTADO DO MARANHÃO, A TÍTULO DE
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF), CONFORME AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 661 - STF
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1022241- 74.2019.4.01.3700
(TRF - 1ª REGIÃO)..- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE LEI Nº 158/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, INSTITUI E INCLUI NO
CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O
“DIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
EPILEPSIA”. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.
III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
5. REQUERIMENTO Nº 116/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA .HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À ACADEMIA MARANHENSE DE MEDICINA (AMM), ATRAVÉS DE SEU
PRESIDENTE, PROFESSOR DOUTOR JOSÉ MÁRCIO SOARES
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LEITE, PELO TRANSCURSO DE SEUS PROFÍCUOS 34 ANOS DE
FUNDAÇÃO DESSA TÃO IMPORTANTE ENTIDADE DE CLASSE.
6. REQUERIMENTO Nº 118/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA BETEL GOMES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 178/2022,
QUE ASSEGURA AO CUIDADOR DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) DIREITO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E
PRIVADOS; E AO PROJETO DE LEI Nº 179/2022, QUE INSTITUI
A “SEMANA ESTADUAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON” NO ESTADO DO MARANHÃO. AMBOS DE
SUA AUTORIA.
7. REQUERIMENTO Nº 119/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 42/2022, DE SUA
AUTORIA, QUE SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS AOS CONCURSOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNO DO ESTADO
DO MARANHÃO.
8. REQUERIMENTO Nº 121/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO AOS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES PAULO WELTER, RICARDO DUALIBE E JOSÉ DE
RIBAMAR FROES SOBRINHO, QUE ASSUMIRAM RESPECTIVAMENTE OS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE
E CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO.
IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
9. REQUERIMENTO Nº 117/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE A DELEGADA
DA CIDADE DE DOM PEDRO (MA), DRA. RENATA LINS, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO INQUÉRITO QUE INVESTIGA O FEMINICÍDIO DA JOVEM IANCA
AMARAL.
10. REQUERIMENTO Nº 120/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES DO LÍDER QUILOMBOLA PETISTA EDVALDO PEREIRA ROCHA, BEM COMO AO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE SÃO JOÃO DO SÓTER/MA, ONDE FOI VÍTIMA DE CRIME DE LATIFUNDIO NAQUELA REGIÃO.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 04/05/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 21/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN A
ROMANCISTA MARIA FIRMINA DOS REIS (IN MEMORIAM) E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 193/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CRIA O DISPOSITIVO SALVE MARIA,
EM ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 194/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO MARANHENSE NAS TELAS DE CINEMAS NO ESTADO DO
MARANHÃO.
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PROJETO DE LEI Nº 195/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO DE MULHERES PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 188/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE CONSIDERA DE
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, COM
SEDE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 189/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE CONSIDERA DE
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES VIGILANTES DE BALSAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE BALSAS,
ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 190/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO CONHECIDO COMO “TESTE DO OLHINHO” EM TODAS AS
CRIANÇAS NASCIDAS EM MATERNIDADES E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 191/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO
DO PACIENTE INTERNADO NA REDE DE SAÚDE PRIVADA
QUE NECESSITE DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR
URGENTE SOLICITE O TRANSPORTE PELO CORPO DE BOMBEIROS OU PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA EM CASOS DE AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIAS DISPONÍVEIS.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 20/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN
AO SENHOR CÉSAR JATAHY FONSECA.
ORDINÁRIA - 3ª 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 PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO NA FÁBRICA.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 185/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL
EM HOMENAGEM A CAMPANHA DA FRATERNIDADE” NO ESTADO DO MARANHÃO, A REALIZAR-SE, ANUALMENTE, NA
QUINTA-FEIRA SANTA.
PROJETO DE LEI Nº 186/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O PASSAPORTE
EQUESTRE PARA TRÂNSITO DE EQUINOS, ASININOS E MUARES NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 187/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A COMUNICAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE A OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
NO SEU INTERIOR.
Diretoria Geral de Mesa, 04 de maio de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatro de maio de dois mil e vinte e dois.

cedo

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Primeira Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio MaÀs nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutor Leonardo
Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Rildo
Amaral, Roberto Costa e Wendell Lages.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o senhor
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO CIRO NETO – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021 / 2022
Concede Medalha do Mérito Legislativo Legislativo Manoel Beckman e da
outras providencias.
Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman a romancista Maria Firmina dos Reis (in memoriam), natural
de São Luís, Estado do Maranhão
Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO
DO MARANHÃO, 02 de maio de 2022. - Deputado Cesar Pires
REQUERIMENTO Nº 117 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia no
Art. 158, inciso VII, requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente a delegada da cidade de Dom Pedro (MA), Dra. Renata Lins, solicitando INFORMAÇÕES SOBRE O
ANDAMENTO DO INQUÉRITO QUE INVESTIGA O FEMINICÍDIO DA JOVEM IANCA AMARAL, QUE SUPOSTAMENTE
TERIA SIDO PRATICADO POR SEU ESPOSO, CONFORME
AMPLA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de maio de
2022. - Deputada Daniella - Procuradora da Mulher
REQUERIMENTO Nº 118 /2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 163, inciso III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regi-
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me de tramitação de urgência, o Projeto de Lei nº 178/2022, que
assegura ao cuidador da pessoa com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) direito de atendimento prioritário em estabelecimentos públicos
e privados; e ao Projeto de Lei nº 179/2022, que institui a “Semana
Estadual para Conscientização da Doença de Parkinson” no Estado do
Maranhão.

e acessível à sociedade, e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito é a missão institucional da Corte de Justiça do Estado
do Maranhão, e sabendo do árduo trabalho que terão pela frente,
é que solicitamos que seja enviado mensagem de congratulação,
parabenizando e desejando sucesso à nova Mesa Diretora do Poder
Judiciário Maranhense.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de maio de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual
REQUERIMENTO N° 119 /2022

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 02 de maio de 2022. - MÁRCIO HONAISER - Deputado
Estadual - PDT

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja determinado que
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei de número 42/2022, de
minha autoria que suspende os prazos relativos aos concursos públicos,
em razão da decretação de estado de calamidade pública pelo governo
do estado do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 3 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERIMENTO Nº 120 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeremos
que seja enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares do líder
quilombola petista EDVALDO PEREIRA ROCHA, bem como ao
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE SÃO JOÃO DO SÓTER/MA.
Edvaldo era um dos líderes da comunidade Jacarezinho, em São
João do Sóter/MA, que há anos travava uma importante luta pela titulação da sua comunidade quilombola. Importante referência camponesa,
Edvaldo também exercia forte liderança na luta sindical da região.
O líder quilombola Edvaldo Pereira Rocha, de 52 anos, foi morto
a tiros nesta sexta-feira (29) em São João do Soter, no Maranhão, a 400
km de São Luís. Seu corpo foi encontrado no povoado Bom Jardim,
zona rural do município onde aconteceu o crime. Ele é mais uma vítima
do latifúndio e da violência no campo, cada vez mais intensificada no
Governo Bolsonaro.
Este requerimento que apresentamos traduz o reconhecimento do
trabalho do grande líder que dedicou sua vida à luta pelo direito à terra
e à defesa dos movimentos sociais do campo.
Registramos nossos sentimentos à família, amigos, à comunidade
Jacarezinho e ao Diretório Municipal do PT de São João do Sóter/MA.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 02 de maio de 2022. - “É de
luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual
– PT
REQUERIMENTO Nº 121/2022
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 aos Excelentíssimos Desembargadores PAULO WELTER, RICARDO DUALIBE e JOSÉ DE
RIBAMAR FROES SOBRINHO, que assumiram respectivamente
os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em ato solene que ocorreu na última
sexta-feira (29) de abril do corrente ano.
A Garantia da justiça, resolução de conflitos de forma efetiva

INDICAÇÃO Nº 3061/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3062/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais
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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, 28 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 3063/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3064/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas
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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3065/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz
Almeida, solicitando a 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3066/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho
Araújo Coutinho, solicitando 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
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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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3067/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Solimar 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3068/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a 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-
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mais”.
Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3069/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria
Domingas Gomes Cabral Santana, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3070/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora

8

8

QUINTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2022

Angélica Maria Sousa Bonfim, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes Deline Oliveira Nussrala, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3071/2022

INDICAÇÃO Nº 3073/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury Santos Almeida, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3072/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos
Pinheiro Cirqueira, solicitando a 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3074/2022
Senhor Presidente,
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-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José
Sousa 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3075/2022
Senhor Presidente,
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 Nina Rodrigues, Senhor Raimundo Aguiar Rodrigues 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei
Rego 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3077/2022
Senhor Presidente,
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 Nova Iorque, Senhor Daniel
Franco Castro, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3076/2022

INDICAÇÃO Nº 3078/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

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

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 Nova Olinda do Maranhão,
Senhora Iracy Mendonça Weba, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3079/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs,
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3080/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 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 crueldade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientização 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 acerca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas reflitam 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, 28 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 3081 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado
do Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhe que
determine providências, objetivando a Implantação de um Restaurante
Popular, para o Município de Alto Alegre do Maranhão - MA, por ser
de suma importância para aquela municipalidade, agregando condições
de dignidade à pessoa humana aos munícipes mais necessitados daquela
cidade.
A instalação do restaurante popular visa ampliar a oferta de refeições balanceadas e comercializadas a preços baixos. Assim, a implantação desse mecanismo irá facilitar muito a vida dos trabalhadores e das
famílias de baixa renda desse município.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 26 de abril de 2022. - ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO CIRO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido. À publicação.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Deputado Jota Pinto por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, uso o Pequeno Expediente desta quarta-feira para
trazer um ponto importante para a cidade de São José de Ribamar. Todos sabem, principalmente quem mora em Ribamar, das dificuldades
que temos no acesso à saúde quando se trata de alguém precisar de
algum atendimento. E, praticamente, parte da população de Ribamar é
atendida em São Luís por falta dessa estrutura na saúde em São José de
Ribamar. E depois de muitas reuniões e também os moradores fazendo
apelos, nós estivemos com o Secretário Thiago Fernandes e com o nosso Governador. E eu estou entrando, hoje, com uma indicação para que
seja efetivado, construído, em São José de Ribamar, principalmente na
área das vilas de maior demanda de Ribamar - o maior povoamento que
temos em Ribamar são as vilas - uma policlínica. Essa policlínica vai
ajudar muito aquela população que tem que se deslocar para São Luís
por falta de um atendimento na área da saúde. É uma demanda muito
grande. E eu tenho certeza absoluta que, na hora que o Governador
Carlos Brandão implantar essa policlínica em São José de Ribamar, eu
tenho absoluta certeza que a população vai agradecer porque é uma
necessidade. Deputada Betel, hoje, a população de São Joé de Ribamar
toda corre para São Luís em socorro para que possa ser atendida na
questão da saúde, porque o que tem de atendimento na área da saúde
em Ribamar, praticamente, não atende nem 20% da população. E aí nós
vamos entrar com essa indicação. Peço o apoio de todos os deputados
que aprovem essa indicação para o Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado e o Secretário de Saúde Tiago Fernandes com maior rapidez.
E já tem um projeto pronto para a implantação dessa policlínica em São
José de Ribamar nas áreas das vilas. Eu recomendo que seja nas áreas
das vilas por ser a área que tem a população maior. Praticamente 70%
da população de Ribamar está nas vilas, é onde a população necessita
também mais. Portanto, hoje, venho aqui já dar entrada a essa indicação
para que possamos aprovar. E eu tenho certeza absoluta que, com a
sensibilidade do Governador Carlos Brandão, com a sensibilidade do
Secretário Tiago Fernandes, São Jose de Ribamar ganhará uma policlínica. Obrigado a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não há mais oradores inscritos. Ordem do Dia.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, inscreva o Deputado Wellington do Curso por gentilezas. Se
não tiver oradores, inscreva o Deputado Wellington do Curso por favor.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Senhor Presidente César Pires, o Deputado Adelmo, também.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Adelmo Soares.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente César Pires, senhores deputados e deputadas, o que me traz aqui, mais uma vez, claro, é enaltecer o trabalho
que leva desenvolvimento para todas as regiões do Maranhão. Fico
muito tranquilo e satisfeito de poder ver em várias cidades as ações
que mudam, que modificam e que dão melhor qualidade de vida a sua
população. Claro que nós falamos da querida cidade de Caxias, onde
estamos revitalizando o balneário da piscina do Ponte. O riacho do
Ponte é um riacho histórico, um riacho onde todos nós, jovens tivemos
oportunidade de utilizar aquela piscina do Ponte, do balneário da Maria
do Rosário, do riacho que desce desde a Maria do Rosário até o rio Itapecuru. Fico muito feliz que, em breve, Caxias vai ter mais um grande
ponto turístico, uma roupagem nova, uma revitalização bonita e que
vai, certamente, dar aos caxienses e a todos aqueles que visitam aquela
amada cidade um diferencial. Também quero enaltecer as outras ações,
os outros municípios, como o asfalto que revitaliza e revigora a vida dos
aldeenses. Agradecendo ao meu querido amigo ex-prefeito José Reis,
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ao vereador Ribinha, vereador Chico Velho, vereador Marcos Amorim
e ao líder, meu amigo, Fernando Mendes. Dizer também da grata felicidade desse início de Governo Carlos Brandão, que, ao contrário do
que as pessoas tentam pregar, dá continuidade com mais avanços ainda
à administração do Governador Flávio Dino. Eu vejo, ao visitar vários
Secretários de Estado, o desenrolar das ações de maneira efetiva e a
maneira e o gás oxigenado que os novos secretários estão tendo para
resolução dos problemas de imediato, como é o caso da MA-349, que
liga Caxias ao município de Aldeias Altas, que, ao visitar o Secretário
Aparício, na mesma hora, a gente já teve a intervenção e a MA já está
trafegável. De modo que são ações que nos deixam bastante felizes. Eu
fiquei muito feliz ontem de ver o ex-governador Flávio Dino voltando a
suas atividades políticas, mostrando nas suas redes sociais o seu escritório, mostrando o que sempre foi e sempre será um homem simples, do
povo e que fez um belíssimo trabalho. Consciência tranquila de ter feito
um grande trabalho como governador e sem apego nenhum ao cargo
ou aos bens, apenas apego àquilo que pode ser feito para a população
e o que foi feito e aí a gente já disse várias vezes. Dizer ao Governador Flávio Dino que estamos juntos. Marcharei junto com ele como fiz
desde 2006 até agora, para que ele possa, se Deus quiser, em breve, o
nosso senador da República e, finalmente, a gente possa ter um senador
da República que olhe para o povo do Maranhão. Porque nós tivemos
aí para que serve um senador, a mudança de senador e, por enquanto,
a não ser a senadora Eliziane Gama, que teve a coragem em defender
o Maranhão na CPI do covid, diga-se de passagem, bravamente, nós
ainda estamos carentes de senadores. Por isso, certamente, nós vamos
ter um grande senador que será o ex-governador Flávio Dino. Era só
isso, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem
partes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, hoje estamos recebendo ali o nosso jovem e amigo Ramiro, natural da cidade de Tutóia,
acadêmico de odontologia do 9º período. Ramiro, seja bem-vindo à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Um orgulho, ex-aluno do Curso Wellington. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. E Ramiro, que é filho do meu amigo vereador
Adiel, mais conhecido como Didi, lá da cidade de Tutóia, de toda a
cidade de Tutóia, mas, principalmente, ali da região do Arpoador. Na
semana passada, estivemos na cidade de Paulino Neves, na Assembleia
em Ação e, bravamente, o vereador Adiel, o Vereador Didi levantou a
bandeira da sua cidade, a bandeira de Tutóia, a bandeira dos povoados
que estão precisando de atenção do poder público. A problemática da
energia eólica invadindo as terras, invadindo tudo. Não tem nenhuma
ação efetiva para ajudar a erradicar a pobreza, a miséria, ajudar a população. Levam as nossas riquezas e não tem nada de volta para melhorar
a vida da população. E o vereador Adiel lutando pela população lá na
cidade de Tutóia. E, hoje, eu o recebo no gabinete. O vereador Adiel
nos trouxe uma problemática: “Deputado, defenda a cidade de Tutóia,
fale do que está acontecendo na cidade de Tutóia também com relação
à violência. Nós não temos viatura. O efetivo é baixo, briga de gangue, briga de facção. A população anda atormentada.” Então o vereador
Adiel, Vereador Didi, estamos aqui na luta em defesa também, da população de Tutóia. Parabéns pela sua luta lá e contem com a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e com o Deputado Wellington do
Curso. Estamos juntos, meu amigo Vereador Didi, da cidade de Tutóia.
Senhor Presidente, cumprimentando o Vereador Didi. Eu já aproveitei,
inclusive, para falar de um problema que assola, que afronta, que amedronta a cidade de Tutóia, que é a violência. E aí eu já trago o relato de
hoje: “Mulher é morta a golpes de faca pelo ex-companheiro em quarto
de pousada em São Luís”. Meu caro Professor Anderson, são 19 casos
de feminicídios só em 2022. Os meses de fevereiro, março e abril foram
mais violentos que nos mesmos períodos dos três últimos anos de 2019,
2020 e 2021. É o menor efetivo da história do Maranhão e ninguém faz
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nada. Ninguém diz nada. A nossa luta permanente para aumentar efetivo, o efetivo em vários municípios. Prova disso que, na semana passada, teve uma reunião do Ministério Público com a Secretaria de Segurança solicitando um aumento de efetivo para a Baixada maranhense.
Nós solicitamos o aumento de efetivo para todo o Estado do Maranhão.
Nos últimos seis meses, o Maranhão registrou um caso de violência a
cada três horas. Vejam só o absurdo. É falência total, falência total da
segurança pública do Estado do Maranhão. É o que temos registrado.
É o caos da segurança pública do Estado do Maranhão. Alta Carga tributária, a falência do Estado em vários sentidos. E a falência do Estado
se mostra com a alta carga tributária. O ex-governador Flávio Dino aumentou os impostos três vezes, não baixou o ICMS dos combustíveis,
alto índice de desemprego, baixo nível de empreendedorismo, concentração de renda e crescimento da pobreza, agravando o cenário de violência. O Maranhão é o único estado do Nordeste sem indicador de
violência. Vejam só esse absurdo. O Maranhão é o único estado do Nordeste que não tem indicador de violência, que ninguém sabe de nada.
Fica às escuras, fica escondido solicitando ao Secretário de Segurança
Pública para que possa ver isso, corrigir isso. É o único estado do
Nordeste que ninguém sabe como está o mapa da violência, o indicador
de violência. Hoje, Senhor Presidente, o Maranhão se configura como
o estado da região Nordeste de menos transparência quando se trata
de indicadores de violência. Estamos solicitando, inclusive, para que
o Secretário de Segurança possa atualizar e tenha transparência com
esses indicadores, esses índices no Estado do Maranhão. Solicitamos
ao Governador do Estado inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras
vezes a nomeação de policiais militares e policiais civis. Já na mesma
gestão do Governador Brandão, solicitamos, por meio de Indicação, a
nomeação de policiais militares e civis no estado do Maranhão. Senhor
Presidente, me conceda, por gentileza, dois minutos que eu concluo.
Por favor, dois minutos para concluir. Senhor Presidente, estamos
apresentando, na manhã de hoje, também, já começamos a coletar
assinaturas, Deputado César Pires, já temos duas assinaturas para
requerimento convidando o Secretário de Segurança do Estado para
que venha à Assembleia Legislativa para que venha debater, conversar,
tratar, discutir ações para combater a criminalidade e a violência no
Maranhão e ações para aumentar o efetivo na Polícia Militar e na
Polícia Civil. Estamos solicitando, por meio de convite, a presença do
Secretário de Segurança do Estado na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão para tratar sobre as ações de combate à criminalidade, de
combate à violência e ações para aumentar o efetivo da Polícia Militar
e da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Coronel Leite, Secretário
de Segurança Pública do Estado do Maranhão, com todo o respeito a
Vossa Excelência, queremos uma audiência, queremos uma reunião.
Estamos convidando Vossa Excelência para que venha à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para tratarmos da Segurança
Pública, do combate à violência e também do aumento do efetivo da
Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Senhoras e
Senhores, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, a Polícia Militar e a
Polícia Penal foram abandonadas pelo Governador Flávio Dino durante
sete anos e três meses. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia
Penal foram abandonadas pelo Governador Flávio Dino, se sentiu traída
pelo Governador Flávio Dino. E olhe o que ele diz. Não merece seu
voto. É um homem sem palavra. Policiais militares, policiais civis do
Maranhão dizem que Flávio Dino não merece o seu voto, porque é um
homem sem palavra. Policial militar, policial civil, agente penitenciário
não vota em Flávio Dino nem nos seus aliados. Prestem muita atenção:
policial militar, policial civil não votam em Flávio Dino e nos seus
aliados. E eles estão dizendo que Flávio Dino foi traidor da classe da
categoria. E eu estou dizendo: não votem.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado Carlinhos Florência, 5 minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
começa hoje, em Bacabal, as inscrições para o programa Mais Renda,
com o auxílio José de Arimatéia Nogueira, taxista lá de Bacabal, quem
a classe de taxistas e mototaxistas escolheram para dar nome ao pro-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
grama que vai ser estabelecido lá em Bacabal. De hoje até 13, são as
inscrições, Senhor Presidente. E o local dessas inscrições é a Unidade
Regional de Saúde de Bacabal na BR 316, em frente à Nacional Veículos. José de Arimatéia teve três filhos. Nascido em Pastos Bons, ele foi
para Bacabal na década de 70. Começou a ser taxista em Bacabal ainda
nos anos 80. Ficava no posto da Praça do Paraíba lá em Bacabal e era
uma pessoa muito querida na nossa comunidade. Era uma pessoa que
interagia muito bem com os seus clientes e, por tudo isso, ele foi escolhido pela classe para representar e dar nome a essa ação do Mais Renda
em Bacabal. Nosso mandato destinou 300 mil reais de emenda parlamentar para que pudesse atender a 500 taxistas e mototaxista da nossas
cidade, para esse dinheiro venha atender a necessidade tão grande que
essa classe sofrida tem passado nos últimos dois anos com a pandemia
e com incremento agora também do aumento de combustível, que tem
sido realmente doído no bolso desse pessoal. Então os nossos amigos
taxistas e mototaxistas da nossa cidade podem se encaminhar, de hoje
até o dia 13 de maio, para a Unidade Regional de Saúde de Bacabal para
fazer suas inscrições. É importante que seja feito, porque ainda até o final do mês de maio vão ser repassados R$ 600,00 para cada uma dessas
pessoas que forem comtempladas com o benefício. Demais, agradecer
a oportunidade que eu estou tendo de poder contribuir para uma parcela
da população de Bacabal. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Antônio Pereira, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente César Pires, mais uma vez, tantas vezes, Presidente em Exercício desta Casa, sempre colocando sua grande
experiência em favor deste Poder. Senhores Secretários, caros colegas
Deputados e Deputadas presentes em plenário, nesta manhã, internautas, pastor Cavalcante. O pastor Cavalcante quer puxar minha orelha,
com toda a razão. Meus queridos amigos, imprensa que aqui está, três
motivos me faz ocupar esta tribuna. Serei rápido, Senhor Presidente.
Primeiro, amanhã a visita do nosso Governador Brandão. Ainda não
sei se o nosso futuro senador, ex-governador Flávio Dino, estará também em Imperatriz amanhã. Espero que esteja. Ele é muito bem-vindo
naquela região, naquela cidade. Mas, amanhã, o Governador anunciará
obras importantes, serviços importantes para o povo de Imperatriz e daquela região. Inclusive, no que diz respeito à família tenho conversado
muito com o Governador Brandão. Vou fazer aqui um pronunciamento
no Grande Expediente sobre suas intenções em relação ao Maranhão
nos próximos dias. E amanhã nós da região tocantina o receberemos de
braços abertos nessa visita oficial como Governador. Quero convidar os
colegas da região tocantina para que estejamos presentes todos lá para
recebê-lo. Segundo assunto, Presidente, é que recebi, hoje, o Prefeito
de Estreito, Léo Cunha junto com muitos vereadores. Cinco vereadores
estavam presentes lá e me entregaram, meus colegas parlamentares, um
pedido de algumas obras, como a recuperação e ampliação de um campo de futebol, um pequeno estádio que existe - são dois lá - um menor,
pedindo a reforma e ampliação desse estádio e também a construção de
um posto de saúde na zona urbana de Estreito. Quero registrar a presença desses senhores vereadores que estiveram ali me visitando com
o Prefeito Léo Cunha e sua esposa, primeira dama Amanda Cunha. E,
finalmente, Senhor Presidente, eu quero aqui fazer referência a uma
indicação que fiz ao Governo do Estado, ao Excelentíssimo Senhor
Governador Carlos Brandão e também ao Secretário de Cultura Paulo
Vitor, vereador Paulo Vitor, licenciado de São Luís, da Câmara Municipal de São Luís, que dois anos em festas juninas, o Governador aponta,
acena que vamos fazer esse ano. Permitindo as condições sanitárias,
vamos retornar as festas juninas ao povo do Maranhão. É de grande
importância acho eu, porque essa é uma tradição que está dentro de
todos nós desde de criança. Já crescemos com isso, vendo isso, participando das festas juninas, em especial, São Luís com bumba-meu-boi
e a minha região tocantina, minha querida Imperatriz e região ali, com
as festas juninas tradicionais que todos nós conhecemos no sertão e no
interior de todo o Brasil. Eu quero fazer esse pedido. Fiz uma indicação
indicando algumas cidades. Acho que o Governo do Estado, pelo tamanho da cidade, pela população da cidade, deve alocar recurso para esse
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município ou fazer direto. Não sei a maneira como for conveniente e
melhor para o Governo do Estado. Mas acho que o Governo do Estado
precisa participar efetivamente, financeiramente, ajudando os municípios para que possam fazer essa tradicionalíssima festa junina do povo
do Maranhão. Tenho absoluta certeza... Como disse, o Governador já
aponta que vai ajudar os municípios maranhenses nesse sentido. E eu
fiz uma indicação aqui indicando alguns municípios, como São Francisco do Brejão, Cidelândia, Imperatriz, Governador Edison Lobão, João
Lisboa, Senador Lá Roque, Davinópolis, Buritirana, Estreito, Ribamar
Fiquene, São Pedro da Água Branca, Dom Pedro, Esperantinópolis,
Amarante, Montes Altos e Sítio Novo e mais outros municípios aqui.
Acredito eu que o Governador estenderá a todos os municípios do Maranhão. E o que a gente espera, porque é preciso que se retorne a vida
normal das pessoas da sociedade maranhense. E uma das coisas que faz
bem ao ser humano é o entretenimento, é você ver uma festa de família,
como são as festas juninas. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputada Daniela por 5 minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da oradora) – Senhor Presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Bom dia a todos
e a todas. Inicialmente eu quero ser bem direta aqui em meu pronunciamento. Vou usar meu tempo de fala de forma bem direta sobre um
assunto que tem sido crescente no estado do Maranhão, aliás não só no
Maranhão, mas em todo país. E vou falar um pouco mais sobre o feminicídio. Mais uma vez, apresentar alguns dados para V. Exas. dos três
últimos anos. No ano de 2020, nós tivemos 65 casos de feminicídio aqui
dentro do estado. Em 2021, tivemos 56 casos. Até ontem, nós tínhamos
19, mas já temos 20 casos, porque mais uma mulher perdeu a vida no
dia de ontem. São 20 casos de feminicídio até o presente momento aqui
dentro do estado, totalizando até aqui, nos últimos três anos, 141 vítimas de feminicídio no estado do Maranhão, que é um número realmente
que assusta muito. Mulheres têm perdido a vida simplesmente pelo fato
de serem mulheres. E chamou muito a atenção, foi bastante noticiado,
no último final de semana, o caso de Ianca Amaral, da cidade de Dom
Pedro, que residia na cidade de Dom Pedro, onde aconteceu um crime
bárbaro. O crime aconteceu dentro daquele município. A Ianca tinha
apenas 26 anos de idade e foi morta após levar tiros na perna, no tórax,
no braço e, por último, para tirar, de fato, a sua vida, na cabeça. Então
é muito triste nós termos que trazer à tribuna deste Parlamento casos e
mais casos a respeito disso. Acabei de ver agora que mais uma mulher,
ontem, aqui, também na cidade de São Luís, perdeu a vida a golpes de
facadas, também, pelo seu ex-companheiro. Ianca, de acordo com a delegada que investiga o caso, perdeu a vida pela simples motivação - se
é que nós pudemos chamar de motivação - de ciúmes. Ciúmes do então
companheiro, o qual é o acusado de ter tirado a vida dessa jovem mulher, dessa jovem mãe que tem uma filha de apenas dois anos de idade.
É muito triste ter que ver isso. O suspeito, que já está preso, era esposo
da vítima. E eu quero aqui também reconhecer o trabalho das autoridades policiais, do Poder Judiciário de em tão curto prazo de tempo já
ter apreendido esse suspeito. Ele já está preso. E volto a ressaltar aqui
como mãe, porque muito me entristece ver uma criança de dois anos
de idade crescer sem ter a mãe ao lado, principalmente sabendo que
quem tirou a vida da própria mãe foi o pai. É muito triste a gente saber
disso. E eu, obviamente, como deputada estadual, mas também como
Procuradora da mulher, tenho me movimentado aqui dentro da Casa
para combater esse tipo de crime que tem sido recorrente dentro do
estado. Protocolamos o pedido de informações sobre o caso. Queremos
acompanhar de perto as investigações para que, só assim, nós possamos
cobrar celeridade em relação a esse brutal crime. E também a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, como a gente tem feito através
da Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio, através da própria
Procuradoria da Mulher, através de leis que já estão em vigor, como a
Lei do Condomínio, que é justamente para previr que esse tipo de crime
aconteça. Porque, a partir do momento que existem as denúncias de
agressões, nós podemos evitar que isso chegue ao feminicídio. Então
temos trabalhado arduamente para combater isso aqui dentro do estado
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do Maranhão. E volto aqui, antes de encerrar minha fala, a ressaltar
que, enquanto eu estiver neste parlamento, enquanto deputada eu for,
enquanto eu ocupar um lugar aqui dentro da Assembleia Legislativa do
Maranhão, feminicídios não passarão, porque nós não permitiremos.
Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) - Bom dia a todos. Bom dia a todas. Eu subo à tribuna para fazer
uma reflexão importante em relação aos municípios nos últimos anos,
principalmente nesse período dolorido que tem sido a pandemia, do empobrecimento da população, principalmente dos mais vulneráveis nessas pequenas cidades do Maranhão. A gente sabe que houve avanço de
alguns rankings, inclusive, de algumas dessas cidades na classificação
de pobreza que a gente tem. Municípios que ficaram, literalmente, mais
pobres porque na sociedade, lamentavelmente, o modelo econômico
leva tragédia, inclusive, de quem tem menos. Infelizmente esta é a realidade. Nós vamos apresentar, hoje, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei para justamente ajudar nesse momento difícil. Uma das principais premissas do novo governo do Brandão é manter essa continuidade
de ações para o enfrentamento da pobreza. E pobreza a gente tem como
áreas cruciais o que é educação, saúde e assistência social. Hoje, a gente
apresenta um projeto de lei que vai simplificar essa questão do cadastro
estadual dos inadimplentes, dos municípios inadimplentes. A maioria
dos municípios maranhenses vem sendo vítima de gestões que não são
boas gestões de maneira reiterada. Gestores, muitas vezes, que cultivam a irresponsabilidade como principal valor, como principal marca
da sua gestão e que vão deixando uma bola de neve de problemas para
aqueles que lhe sucedem. E aí, muitas vezes, quem entra fica impossibilitado de executar uma transferência voluntária de recursos para ações
específicas, principalmente nessas áreas. Então essa lei, assim que for
aprovada, nós vamos pedir um requerimento de urgência para que seja
votado nesta Casa. E eu peço o apoio de todos os colegas deputados
nesse processo. Ela vai fazer com que o cadastro CEI suspenda ou
baixe o registro de inadimplência a requerimento do gestor municipal
interessado. E ele vai ter que atender a alguns requisitos, quais são?
Que o município sob a nova gestão demonstre que a responsabilidade
para a aplicação de recursos recebidos pelo órgão estadual que gerou
o primeiro cadastro positivo seja de inteira responsabilidade do gestor
anterior. Ele precisa comprovar isso mediante provas documentais. Que
a nova gestão comprove a doção das seguintes providências: primeiro,
uma tomada de contas especial para a apuração de responsabilidade,
para aferir o quanto o antigo gestor tem responsabilidade a respeito,
encaminhando essas conclusões aos órgãos responsáveis, ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas do Estado, para que promovam a ação
civil pública, visando a responsabilização do ex-gestor e o ressarcimento ao erário dos valores eventualmente perdido ou desviados. E se a
matéria for dotada de algum tipo de viés penal, que represente ao Ministério Público acerca dos fatos, para que ocorra a responsabilização
também. O novo gestor vai ter que comprovar todo o semestre. Não
pode ser um mise en scène, não pode ser um fingimento essa doção. A
gente sabe que tem questões referentes a continuidade de grupos políticos, principalmente nos municípios do interior e que, muitas vezes, isso
aqui pode ser uma coisa que seja combinada. Então eles terão que, no
curso de seis meses, comprovar a manutenção dessas ações que foram
aqui elencadas no artigo II. O novo gestor precisa comprovar ao órgão
concedente, mediante uma certidão, o prosseguimento dos feitos. Aí o
artigo III, que emergencialmente precisa dar resposta à sociedade e aos
municípios, não será obstado por inscrição eventual independente do
que haja, hoje, no CEI, em termo de cadastro positivo, transferência
voluntária de qualquer recurso a título de investimentos em educação,
saúde e assistência social. E, claro, como a gente deseja celeridade, a
vacatio legis vai ser de imediato. A lei entra em vigência de maneira
imediata. Com isso a Assembleia Legislativa espera contribuir para que
os municípios do Maranhão tenham mais recursos, para que as ações do
Governo do Estado sejam mais céleres. Os municípios sofreram muito
nesses anos onde não conseguiram receber recursos, os repasses fundo
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a fundo e, claro, isso se traduzindo no enfraquecimento das ações de
várias prefeituras. A gente quer com isso fortalecer os municípios. E eu
tenho certeza que esta Casa vai dar uma resposta positiva a esse pleito.
Eram estas as palavras, muito obrigado.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Ordem do Dia. Projeto de Lei em discussão e votação
em Segundo Turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei nº 561/19, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. À sanção. Projeto
de Lei nº 119/22, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Deputado
Rafael Leitoa, projeto em votação, está ausente. Deputado Rafael Leitoa, o projeto de V. Excelência. Registar sua presença, Deputado, para
que eu possa colocar em votação, uma deferência da Mesa. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
À Sanção. Requerimento à deliberação do Plenário. Requerimento nº
112/22, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
A Mesa encaminhar o Expediente. Requerimento n° 13/22, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento 14/22,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Quem for a favor permaneça como está. A Mesa para encaminhar esse documento. Requerimento 11/22, de autoria da Deputada
Dra. Helena Duailibe (lê). Doutora Helena Duailibe está ausente? Está
ausente no painel a doutora Helena e ausente no virtual. Fica prejudicada a votação.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Uma
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois não, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Presidente, é só para dar uma verificada na Mesa, porque tinha um Requerimento de nossa autoria que havíamos pedido para ser retirado da pauta
de ontem para que viesse hoje. Como não está na pauta de hoje que
pudesse ser colocado na pauta de amanhã, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pedido atendido. Será incluído, deputado Wellington do
Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Sessão Ordinária híbrida da quarta-feira. Requerimento à
deliberação da Mesa. Requerimento de autoria da Deputado Ana do Gás
solicitando que, depois de ouvida Mesa, seja emitida a Nota de Pesar à
família do líder quilombola da comunidade Jacarezinho, o Senhor Edvaldo Pereira Rocha, de 52 anos, que foi morto a tiros nessa sexta-feira
no município de São João do Sóter. Doutora Cleide Coutinho, como
vota? Deferido. Encerrada a Ordem do Dia.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não há orador.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, se não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente, Deputado Wellington se inscreve no Grande Expediente, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu gostaria de
utilizar também, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Como os dois querem, fica prejudicado. Se inscrevam,
por favor, pra amanhã. Eu vou falar em nome do Regimento da Assembleia. As inscrições deverão ser antecipadas. Não sendo e como duas
pessoas não podem usar meio tempo, eu faço a opção que seja a vontade
de V. Exas. transferida para quinta e para terça-feira. Quem quer quinta
e quem quiser terça já deixa inscrito.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deixa o meu para
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terça-feira. E já que V. Ex.ª decidiu excluir o Grande Expediente, eu me
inscrevo no tempo da liderança do Governo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Então fica o Deputado Rafael para terça-feira no Grande Expediente e o Deputado Wellington do Curso quarta. Deputado
Wellington?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Senhor Presidente, pelo critério de prioridade, eu solicitei primeiro.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pelo critério de
prioridade, eu tenho prioridade já que o Deputado Wellington fala quase
todo dia, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Gente não pode ter prioridade no arrepio da legislação.
A prioridade é justamente a assinatura. Como não foi, eu pedi a compreensão de V. Exas. de atendermos juntos as prerrogativas institucionais. E a gente transfere, por tanto, aliás, subscreve para terça-feira ...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu
sei, Presidente, só porque a alegação do nobre líder do Governo que o
Deputado Wellington fala todos os dias não é alegação.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, não
seja intransigente. Eu também quero tempo. Todo mundo tem direito
de falar, por favor. Presidente, pode continuar. Eu me inscrevo para a
próxima terça-feira.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Então terça-feira fica o Deputado Rafael Leitoa e,
quarta-feira, o Deputado Wellington do Curso. A Secretaria da Mesa
me informa que já foram tomadas as providências. Eu pediria que, de
agora por diante, a gente cumprisse a questão regimental, porque, às
vezes, em questão de entendimento de amizade, eu deixo aqui passar
três minutos. O que para mim é um erro porque termina sendo quase
50% a mais do institucionalizado. Cinquenta por cento a mais leva para
onze horas e prejudica outras pessoas que querem se inscrever. Acho
que a gente aqui tem tempo para tudo. Então vamos fazer o seguinte:
terça-feira já está inscrito o Deputado Rafael Leitoa e, quarta-feira, o
Deputado Wellington do Curso, 30 e 30 com direito a apartes. Tempo
dos Partidos ou Blocos. Partido Social Democrático, PSC.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presidente, eu pedi tempo da Liderança. Eu tenho prioridade regimentalmente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – V. Exa. tem razão. Fica, portanto, o Tempo da Liderança
do Governo, cinco minutos sem aparte. PSD declina, portanto, já foi
chamado.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente aqui
em exercício Deputado César Pires, obrigado pela palavra. Senhoras e
senhores deputados, telespectadores da Tv Assembleia e das plataformas digitais, nosso comitê de imprensa, Senhor Presidente, o que eu
venho aqui relatar, nesta tribuna, é de suma importância e orgulho para
o Governo do Maranhão e, principalmente, para o Estado do Maranhão,
pois há um tempo recente o nosso Estado vivia um apocalipse no sistema penitenciário, sendo, infelizmente, reconhecido internacionalmente por decapitações, por modelos retrógrados e que, infelizmente, não
cumpria a sua função, que é de ressocializar os apenados no sistema
carcerário. De 2015 para cá, o Governo adotou uma medida com a política nova capitaneada pelo Secretário Murilo Andrade e, hoje, mais de
90% dos recuperados do sistema prisional do Maranhão estudam ou trabalham. Saímos do escuro para o reconhecimento internacional, sendo
premiados, inclusive, pelo próprio Governo Federal, reconhecendo as
boas práticas do nosso sistema penitenciário. E falar também do sistema
penitenciário, Senhor Presidente César Pires, falar da parceria com as
entidades privadas, a chamada APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que hoje são sete no nosso estado e algumas
com trabalho reconhecido como a APAC de Pedreiras, como a APAC
de Viana e, principalmente, a APAC da nossa cidade querida Timon.
Digo isso, Senhor Presidente, pois o Fundo Nacional Penitenciário, o
Ministério da Justiça fez um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária e no nosso Estado, no Maranhão, será construída
a primeira APAC com sede própria com capacidade de 162 vagas para
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o sistema prisional. Para quem não conhece a APAC, é uma metodologia diferenciada de recuperação e ressocialização do sistema carcerário,
fundada em Minas Gerais que hoje atua principalmente nos estados do
Sudeste e aqui, no Maranhão, já é uma grande realidade, ajudando a ressocializar os apenados do sistema penitenciário. Seja através das outras
políticas que nós temos, pois a APAC também é parceira do Programa
Rua Digna e do trabalho com dignidade, produzindo blocos para as
pavimentações de ruas em nosso Estado e, principalmente, na ressocialização, pois temos sempre que acreditar, meu querido Deputado César
Pires, principalmente V. Exa. como cristão, na recuperação do ser humano. E a APAC traz isso. Tanto que o índice de ressocialização é altíssimo, fugas zero e o comportamento também exemplar. Então é dessa
forma, com boas práticas que a gente melhora. Então, sábado à tarde,
nós faremos uma audiência pública na cidade de Timon, na sede do 11º
Batalhão. E aqui eu já quero convidar a todos que, inclusive, participam
aqui desta sessão, para que a gente possa debater o início dessa grande
obra estimada em quase 6 milhões de reais, licitada pela Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária. Um marco novo na nossa cidade, mas, principalmente, para a política de administração penitenciária
do nosso Estado. Acredito que, dessa forma, juntando com as outras
políticas sociais do nosso estado, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Seja também nas políticas efetivas da FUNAC que trabalha
também a recuperação de jovens, de crianças e de adolescentes, sendo
que a APAC traz um papel diferenciado. Em Timon, nós temos a APAC,
hoje, com quase oitenta recuperandos. E com a conclusão desta obra e
a transferência dos apenados para esta unidade definitiva, nós temos a
oportunidade de ampliar esse serviço em diálogo com o Secretário Moreira Andrade, que tem a perspectiva de ali implantar a primeira APAC
feminina, para que a gente possa também ter um instrumento de ressocialização efetiva. E convido a todos os colegas parlamentares aqui que
se aprofundem na temática, porque é uma temática social importante e
relevante. Já possuímos sete em todo o estado do Maranhão e a gente
precisa também ampliar esse mecanismo, que é um mecanismo, obviamente também, de segurança pública do nosso Estado. Era esse meu
pronunciamento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhores, uma lei de nossa autoria, um projeto de lei de
nossa autoria nº 11.686, de 3 de maio de 2022. Estabelece as diretrizes
para capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação
e prevenção de situação de violência infrafamiliar e abuso sexual e dá
outras . O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o parágrafo 2º combinado com o parágrafo 6º do artigo 47 da Constituição do Estado do
Maranhão, promulga a seguinte lei: Essa lei estabelece diretrizes para
a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e
prevenção de situação de violência infrafamiliar e abuso sexual. Nesse
sentido, eu peço que todos fiquem em posição de respeito para a Promulgação da Lei.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor Presidente, por gentileza, gostaria que V. Exa. lesse o conteúdo da matéria
que nós vamos homologar.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO EM CÉSAR PIRES – Como de praxe, eu farei, Senhor Deputado, é uma lei que estabelece as diretrizes para capacitação escolar de crianças e adolescentes
para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e
abuso sexual e dá outras providências. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o paragrafo 2º, combinado com o parágrafo 6º do Art. 47 da
Constituição do Estado do Maranhão promulga a seguinte Lei: Essa lei
estabelece diretrizes para capacitação escolar de crianças e adolescentes,
para identificação e prevenção em situação de violência intrafamiliar e
abuso sexual. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Manda,
portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da
presente lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir na forma
que se encontra redigida. A senhora Primeira Secretária da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, a faça imprimir, publicar e correr.
Plenário Deputado Nagib Haickel, no Palácio Manuel Beckman, 03 de
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maio de 2022. Deputado Othelino Neto. Fica, então, promulgada a lei.
Para que V.Exas. possam ter compreensão, ela seguiu os ritos da liturgia
normal. Foi aprovada na CCJ, aprovada nesta Casa, encaminhada ao
Governo do Estado, que se silenciou em relação ao Projeto de Lei, portanto, permitiu, regimentalmente, que essa Casa, incondicionalmente,
assim fizesse a promulgação. Obrigado aos meus pares por isso.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON - Presidente, de quem é
essa lei, Presidente? Quem é o autor dessa lei, Presidente?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CESAR PIRES—Essa lei é de nossa autoria.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON - Parabéns, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES- Obrigado, Deputado. V.Exa. ajudou, porque V.Exa. votou.
V.Exa. foi o relator.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu também.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - V.Exa. também, Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Aliás, eu estava
ouvindo dos corredores a entonação da voz e eu corri para cá e pensei
que fosse Othelino e aí é V.Exa., que está muito bem dirigido.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, deputado Hélio. Bloco Parlamentar Independente MDB/PV, líder Deputado Adriano. Declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão PSB/PCdoB/PT, líder Deputado Marco Aurélio.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático PDT/PL/PSC, 17 minutos,
Deputado Líder Vinícius Louro
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso, por 12 minutos, depois, o Deputado Vinícius Louro por cinco.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso por 12 minutos com apartes, depois, o Deputado Vinícius Louro por cinco minutos com apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da Tv Assembleia, nosso mais cordial bom-dia.
Senhor Presidente, trago à tribuna da Assembleia mais um assunto importante para a Baixada Maranhense, para a população do Estado do
Maranhão. O descaso com o Ferry Boat, o descaso com o transporte
aquaviário, o descaso do Governo do Estado do Maranhão ao longo dos
últimos sete anos e três meses. Denunciamos aqui, nesta Casa, que a
empresa que estava ganhando a licitação não tinha Ferry. A empresa tinha era balsa. Nem Ferry a empresa tinha. Nós denunciamos ao Ministério Público Estadual. Nós denunciamos em todos os órgãos competentes. Fomos ao Tribunal de Contas do Estado e, mais ainda, nós não
provocamos somente o Ministério Público em São Luís, na capital. Nós
enviamos ofício e protocolamos em todos os municípios da Baixada.
Fomos a Pinheiro, fomos a Bequimão, fomos a Alcântara, fomos a Santa Helena, fomos a Mirinzal. Protocolamos ofício em todas as regiões,
em todos os Ministérios Públicos, para quê? Para que eles tomassem as
devidas providências. O caos instalado no transporte de Ferry Boat não
é só para algumas pessoas, é para todos que fazem o uso do Ferry, todos:
juízes, promotores, analistas, técnicos, auxiliares, quem trabalha no
Banco do Brasil, no Bradesco, quem faz faculdade, quem estuda, quem
vem fazer exame, vem fazer uma consulta. Todos são prejudicados. Filas quilométricas, humilhação. O Estado do Maranhão tem um dos péssimos serviços de transporte de Ferry, péssimo. E a solicitação que já
havíamos feito ao longo dos anos para que tivesse uma licitação para
corrigir isso. Uma licitação com total fiasco, uma licitação direcionada,
uma licitação com vícios, uma licitação com irregularidades. E nós provocamos o Ministério Público e recebemos a notícia que, na última semana, o Ministério Público se reuniu e sete promotores recomendaram
a revogação do contrato com confiança para explorar o Ferry. O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da segunda Promotoria
de Justiça e Defesa do Consumidor, juntamente com mais seis promotores de atuação na Baixada Maranhense, expediu na sexta-feira, dia 29,
uma recomendação para que a MOB de imediato revogue a portaria
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088. Emitido no dia 30 de março, a portaria autorizou a empresa Navegação Confiança operar em caráter de emergência e precário via Ferry
Boat no trecho da Ponta da Espera até o Cujupe. E o que nós observamos nos dois últimos feriados e último final de semana? Humilhação,
humilhação, a população humilhada ao ter que fazer o uso do transporte
de Ferry no estado do Maranhão. Deputado Wellington tem uma luta
permanente. A luta do deputado Wellington é permanente. Único deputado que está aqui o tempo todo, o dia todo permanentemente defendendo os baixadeiros, defendendo a população, quem faz o uso do transporte de Ferry no estado do Maranhão. Uma luta permanente, uma luta
incansável. Já fomos à audiência pública no PROCON, na Defensoria
Pública, no Ministério Público e foi o único deputado, Deputado
Wellington do Curso, o único deputado que se levantou contra essa licitação fraudulenta, o único deputado. E nós percorremos todos os municípios. Nós protocolamos ofícios no Ministério Público, em São Luís e
nós fomos até Alcantara, nós fomos até Bequimão, nós fomos até Pinheiro, nós fomos até Santa Helena, nós fomos até Mirinzal. Nós percorremos todos os municípios da Baixada Maranhense para levar ao
conhecimento do Ministério Público o que estava acontecendo com as
solicitações e cobrar do Ministério Público uma ação efetiva, do Ministério Público algo concreto. E nós ficamos muito felizes que sete promotores da Baixada Maranhense, sete, sete acataram nosso pedido. Sete
promotores acataram nossa solicitação. Sete promotores da Baixada
Maranhense ouviram o clamor. Sete promotores da Baixada Maranhense ouviram o pedido do Deputado Wellington. Sete promotores acataram nossa solicitação e estão fazendo recomendação para que seja revogado o contrato com confiança para explorar o Ferry. Deputado
Wellington do Curso desde o primeiro dia do mandato, um dos nossos
primeiros requerimentos nesta Casa foi solicitar a construção da ponte
de Bequimão, uma das primeiras ações do deputado Wellington na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E cobramos, efetivamente, para que a ponte fosse construída. Denunciamos como foi entregue a
ponte de forma eleitoreira somente para o ex-governador Flávio Dino,
ao sair do Governo, mostrar a ponte. A nossa luta em defesa dos baixadeiros, a nossa luta permanente. Na nossa última viagem, nós percorremos a cidade de Alcântara para falar dos professores e voltamos ao
Ministério Público, à cidade de Bequimão para falar em defesa dos professores, dos aprovados em concurso, e voltamos para provocar o Ministério Público. Na cidade de Pinheiro, uma luta em defesa dos professores e também no Ministério Público para tratar sobre o Ferry. Na
cidade de Santa Helena, em defesa dos professores e para tratar sobre a
situação Ferry. Na cidade de Mirinzal, para tratar assunto de defesa dos
professores e para tratar sobre o Ferry. Então, hoje, é um momento de
alegria na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
porque o Deputado Wellington, de forma muito atenciosa, muito respeitosa, mas de forma muito autêntica, muito atuante, tem provocado o
Ministério Público para se posicionar, porque a população da Baixada
Maranhense não aguenta mais tanto descaso, tanta humilhação, tanta
enganação, tanta embromação. Só quem vai para a fila de espera, só
quem fica naquela fila interminável é que sabe o dissabor, a angústia, a
aflição de não dormir em casa direito, de sair de casa mais cedo, de ficar
dormindo dentro do carro, de não saber que horas vai sair, não saber que
horas que vai chegar. Essa é a situação do baixadeiro maranhense. Essa
é a situação da população da Baixada. E por que é que nós provocamos?
Porque é a situação que aflige a todos. Aflige o deputado, aflige o juiz,
aflige o promotor, aflige quem trabalha no Banco do Brasil, no Bradesco. Aflige quem vem fazer faculdade, quem vem estudar, quem vai resolver algum problema em São Luís. Deputado Wellington na luta em
defesa da prestação do serviço do Ferry de qualidade, combater essa fila
monstruosa, essa humilhação que os baixadeiro enfrentam nessa travessia do ferry na Ponta da Espera até o Cujupe. Senhor Presidente, um
outro assunto que permeia o nosso mandato e vamos trazer, na manhã
de hoje, é com relação à compra de voto antecipado. A utilização da
pobreza como troca de moeda, como troca de apoio. A utilização por
parte do ex-governador Flávio Dino da pobreza, da miséria para receber
dividendos políticos. O Ministério Público já está investigando. Nós já
havíamos feito denúncia aqui nesta Casa da entrega de capacetes. O
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ex-governador Flávio Dino, por meio do Detran e do ex-diretor Francisco Nagib, se utilizava da entrega de capacetes para captar votos, captar
apoio político, captar dividendos políticos. A mesma mão que tomou
carros e motos dos trabalhadores maranhenses é a mesma mão que agora queria entregar capacetes para envolver, mentir, enganar a população
do estado do Maranhão. O Ministério Público já está investigando. Já
havíamos feito denúncia e vamos provocar, protocolar mais denúncias,
porque o Governo do Estado, o ex-governador Flávio Dino estava distribuindo peixes. Deputado César Pires, olha o que estavam fazendo.
Colocavam caminhão de peixe e anunciavam. Venham participar da
inauguração da praça com a presença do Prefeito, com a presença do
ex-governador Flávio Dino e você também recebe peixe. Vejam só o
absurdo: a entrega de peixe para poder participar de um evento de inauguração, a humilhação que fizeram com a população do estado do Maranhão ao longo do tempo, ao longo dos anos. E é por isso que finalizo,
Senhor Presidente, destacando, neste momento, as nossas ações, percorrendo o Maranhão, levando o nome do Dr. Lahesio Bonfim pré-candidato ao Governo do Estado, levando a esperança, levando ações, levando propostas para que possa realmente resolver a problemática da
fome, resolver a problemática da falta de emprego, devolver a dignidade da população maranhense. E vai ser possível e é por isso que temos
percorrido o interior do estado, percorrido o Maranhão, levando o nome
do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim. Um
médico que hoje, quarta-feira, por exemplo, enquanto estão usando politicagem, fazendo politicagem com outros pré-candidatos, o nosso pré-candidato ao Governo, Dr. Lahesio Bonfim, está lá em São Pedro dos
Crentes medicando, consultando, realizando a sua atividade como médico durante a semana. E, a partir da sexta-feira, sábado e domingo e
nos feriados, nós nos dedicamos a pré-campanha, auxiliando, orientando, ajudando, acompanhando e percorrendo o Maranhão junto com o
nosso pré-candidato ao Governo do Estado Dr. Lahesio Bonfim. Dr.
Lahesio Bonfim, muito obrigado por nos dar oportunidade de sonhar
com um Maranhão melhor. Sr. Lahesio Bonfim, muito obrigado por nos
dar a oportunidade de ter a opção de um candidato que realmente tenha
a possibilidade de mudar a história do Maranhão. Vamos construir uma
outra história, uma nova história do Maranhão com o Dr. Lahesio Bonfim, pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão. Quero agradecer a todos pela confiança com que tem recebido o nosso trabalho e a
atenção de ter nos recebido ao divulgar o nome do Dr. Lahesio Bonfim
pelo interior do estado do Maranhão. Muito obrigado aos maranhenses,
muito obrigado por acreditar, muito obrigado por renovar a esperança.
E o Maranhão tem jeito, sim. E é por isso que temos per corrido o Maranhão com o Dr. Lahesio Bonfim. Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos sem apartes. Progressista por 9 minutos. Podemos, 5 minutos. Declinam.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Zé Inácio por cinco minutos.
Posteriormente, Deputada Mical mais cinco minutos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Podemos. Declina. Deputada Mical Damasceno. Ausente. Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Vinicius Louro, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Muito obrigado, Deputado Vinícius
Louro. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia três de maio de dois mil e vinte
e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-
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mes.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinho
Florêncio.
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, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Andreia Martins Rezende, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Rildo Amaral e Wendell
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da Ata
da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): Jota
Pinto, Doutora Helena Duailibe, Vinícius Louro, Ana do Gás, Wellington do Curso, Doutor Yglésio e Duarte Júnior. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação dos Projetos de Lei
nos121 a 123 e 150 a 156/2022, todos de autoria do Deputado Júnior e
suspendeu os trabalhos para que as competentes Comissões Técnicas
emitissem os respectivos pareceres. Reaberta a Sessão, o Presidente da
Comissão de Constituição, justiça e Cidadania (CCJC), Deputado Ariston, informou que os projetos foram aprovados nas comissões. Assim, o
Presidente submeteu à deliberação do Plenário, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência: Projeto de Lei nº 121 e 122/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita dos exames de cariótipo e ecocardiograma pediátrico, nos recém-nascidos com hipótese
diagnóstica de Síndrome de Down no Estado do Maranhão; Projeto de
Lei nº 123/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públicos a proceder ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições e associações especializadas
que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 150/2022, que dispõe sobre a adoção do
sistema de inclusão escolar “aba” para crianças e jovens com Síndrome
de Down nas escolas da rede pública estadual de ensino; Projeto de Lei
nº 151/2022, que dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede
pública e privada de educação para crianças e jovens com Síndrome de
Down; Projeto de Lei nº 153/2022, que obriga as instituições públicas e
privadas de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, a disponibilizarem cadeiras em locais determinados nas salas de aula às pessoas com
Síndrome de Down; Projeto de Lei nº 154/2022, que dispõe sobre as
diretrizes para a implantação do programa Censo de pessoas com T21
- Síndrome de Down e de seus familiares; Projeto de Lei nº 155/2022,
que dispõe sobre o vale Síndrome de Down, como transferência de renda para famílias que possuem filhos com esta trissomia do cromossomo
21, em situação de vulnerabilidade social; Projeto de Lei nº 156/2022,
que dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para pessoas com Síndrome de Down (T21) no Estado do
Maranhão. aprovados e encaminhados à sanção e o Projeto de Lei nº
152/2022, que dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada nos
estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos do Estado do Maranhão
às pessoas com Síndrome de Down e seu acompanhante. Todos estes
projetos são de autoria do Deputado Duarte Júnior, foram aprovados e
encaminhados à sanção governamental, exceto o último, que foi encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi também aprovado e encaminhado à
sanção governamental o Projeto de Lei nº 258/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que “eleva os Festejos do Círio de Nazaré, do
Povoado Morro dos Caboclos, em Trizidela do Vale, à condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do Estado do Maranhão”, com parecer favorável da CCJC. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei nº 158/2022, de autoria da De-

QUINTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2022

17

putada Doutora Helena Duailibe, que institui e inclui no calendário de
eventos do Estado do Maranhão o “Dia Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Epilepsia”, com parecer favorável da CCJC. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à promulgação: Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que concede o título de Cidadão Maranhense
ao Senhor João Vicente Fontella Goulart e o Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2021, de mesma autoria, que concede o título de cidadão maranhense ao Senhor Célio Luiz Barbosa. Ambos com pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados: Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
que concede o título de cidadão maranhense ao Senhor Antônio Barbosa de Alencar e o Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2022, de
autoria do Deputado Othelino Neto, que concede o título de Cidadã
Maranhense a Senhora Maria Francisca Gualberto de Galiza, ambos
com parecer favorável da CCJC. O Requerimento nº 65/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, foi retirado a pedido ao autor.
Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados: Requerimento nº
101 e 102/2022, ambos de autoria do Deputado Edson Araújo, subscrito
pelo Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja enviada mensagem
de congratulação ao Presidente e Associados da Colônia de Pescadores
z-28 dos Municípios de Pedreiras e Marajá do Sena, parabenizando-os
pela passagem do aniversário de fundação das entidades, que ocorreram
durante o mês de abril; Requerimento nº 103/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja agendada para o dia 17
de junho de 2022 uma Sessão Solene para concessão das medalhas
“Manuel Beckman” aos Senhores Thales Dyego de Andrade Coelho e
Jean Carlos Nunes Pereira; Requerimento nº 104/2022, de mesma autoria, solicitando que seja agendada para o dia 20 de maio de 2022 uma
Sessão Solene para entrega da medalha “Manuel Beckman” ao Coronel
Carlos Augusto Furtado Moreira; Requerimento nº 105/2022, ainda de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja agendada para o dia 10 de junho de 2022 uma Sessão Solene para entrega da
medalha “Manuel Beckman” a Promotora de Justiça Senhora Maria de
Jesus Rodrigues Araújo Heilmann; Requerimentos nºs: 106/2022, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, subscrito pelo Deputado Vinícius
Louro; 109 e 1102022, também de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
encaminhando voto de congratulações à população do Municípios de
Pedreiras, Grajaú e Morro, pela passagem de seus aniversários, comemorado no mês de abril. Sujeitos à deliberação da Mesa foram deferidos: Requerimento nº 107/2022, de autoria do Deputado Ciro Neto,
solicitando que seja encaminhado expediente ao Governador do Estado,
Senhor Carlos Brandão e ao Secretário de Saúde do Estado, Senhor
Tiago Fernandes, solicitando informações sobre o não funcionamento
do Centro de Hemodiálise do Município de Presidente Dutra e Requerimento nº 108/2022, de autoria da Deputada Professora Socorro Waquim, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares
da Senhora Edilma Maria Barros de Oliveira, pelo seu falecimento. No
primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No
tempo destinado aos Partidos ou Blocos, os Deputados Vinícius Louro
e Wellington do Curso falaram pelo Bloco Parlamentar Democrático.
No Expediente Final, não houve oradores inscritos. 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,
03 de maio de 2022.
Deputado César Pires.
Presidente, em exercício
Deputada Betel Gomes
Primeira Secretária, em exercício
Deputado Carlinhos Florêncio
Segundo Secretário, em exercício
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QUINTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2022
P O R T A R I A Nº 494/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando nº 042/2022-DTI,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores EURICO CLEMENTE VERAS
NETO, matrícula nº 1657584 e CARLOS EDUARDO FERNANDES
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de Tecnologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Gestor Substituto da Ata de Registro de Preços nº 006/2022 e Processo nº 0880/2021-AL, com a Empresa RV DISTRIBUIDORA LTDA.,
que tem por objeto Aquisição de Suprimentos de Informática (Toner),
com vistas ao atendimento das necessidades operacionais dos setores
administrativos e a demanda por parte dos Deputados desta Casa Legislativa, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de maio de
2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
P O R T A R I A Nº 495/2022
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
599/2010, datada de 10 de novembro de 2010,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor JOILSON BORGES SOARES, matrícula nº 279414, para exercer a Função Gratificada FG-1 de Chefe do
Núcleo de Desenvolvimento deste Poder, devendo ser considerada a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de maio
de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
P O R T A R I A Nº. 501/2022
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução Administrativa nº 463/2005 e a Resolução Administrativa nº 1051/2009 e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1411/2022-AL.,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO KLEBER SILVA VIEIRA, matrícula nº 1634781 deste
Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com aplicação destinada a despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Requisição de
Adiantamento nº RA0008/2022-ALEMA nos termos do art. 68 da Lei
nº 4.320/64 e art. 4º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral,
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários do Tesouro.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04 de maio de
2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
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