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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)
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 19/05/2022 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 216/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO – ACRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 217/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO
DE QUALIDADE E AUTENTICIDADE ARTESANAL INDÍGENA,
PRODUZIDO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 218/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO DO
CLIENTE/CONSUMIDOR SER ATENDIDO EM QUAISQUER DOS
PONTOS OU MEIOS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO ESTADO DO MARANHÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.
PROJETO DE LEI Nº 219/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE
DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE
ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GRUPOS CULTURAIS, CIRCOS, TRUPES,
ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS ITINERANTES GARANTINDO O
ACESSO DE SEUS INTEGRANTES ÀS REDES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 220/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR DE MANDACARU.
PROJETO DE LEI Nº 221/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DA RELAÇÃO
DOS DIREITOS DO IDOSO HOSPITALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 222/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE RECONHECE O RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS
AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 223/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ESCOLA COMUNITÁRIA INSTITUTO EDUCACIONAL
CRIANÇA FELIZ – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
PROJETO DE LEI Nº 224/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE DA DOENÇA DE ENDOMETRIOSE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 225/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA PROGRAMA “CAPACITA MARANHÃO”, CONSISTENTE EM AÇÕES
E PROJETOS VOLTADOS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 226/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO E DOAÇÃO DE ALIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 227/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁTER ANUAL, DA “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO.
PROJETO DE LEI Nº 228/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE
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PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO COM SEDE E
FORO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA
PROJETO DE LEI Nº 229/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOLA DE OURO DE AÇAILÂNDIA-MA
PROJETO DE LEI Nº 230/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO
SÁ”, AO CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
WALLACE GLEYDISON AMORIM DE SOUSA.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2022, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - DPE/MA E ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 19 DE 11
DE JANEIRO DE 1994.
PROJETO DE LEI Nº 211/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA ADVOGADOS NO
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM FÓRUNS, DELEGACIAS DE
POLÍCIA, INSTITUIÇÕES PRISIONAIS, E EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 212/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL ORLANDO ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 213/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA VAQUEJADA COMO PRÁTICA DESPORTIVA E
CULTURAL NO ESTADO DO MARANHÃO, INSTITUINDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS
ANIMAIS DURANTE O EVENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 214/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DA FITOTERAPIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 215/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DA MÃE
AUTISTA.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 209/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI O “DIA DA
APRAXIA DE FALA NA INFÂNCIA (AFI)” – NO CALENDÁRIO
DE DATAS COMEMORATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 210/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA AO INSTITUTO SOCIAL RENASCER DE SÃO LUÍS/MA.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 14/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, DE APLAUSOS AO SENHOR MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO (SEAP), EM
HOMENAGEM A SUA ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
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PENITENCIÁRIA (CONSEJ).
PROJETO DE LEI Nº 207/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
O GRUPO FOLCLÓRICO BRILHOSO DO SOL E MAR – OLHO D
ÁGUA.
PROJETO DE LEI Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL
DA CAVALGADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Diretoria Geral de Mesa, 19 de maio de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de maio de dois mil e vinte e dois.

reira.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora
Helena Duailibe.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto,
Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro
Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim e Rildo Amaral.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (lê texto bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO – 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 ANTÔNIO PEREIRA – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 231/2022
Considera de Utilidade Pública
o “ESCOLA COMUNITARIA NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO”, com
sede e foro no Município de São Luís,
no Estado do Maranhão.
Art. 1º - Fica Considerado de Utilidade Pública o “COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO” entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de São
Luís, no Estado do Maranhão.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manoel Beckman, em São Luís 18 de maio de 2022. - NETO EVANGELISTA

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI N° 232/2022
Considera de Utilidade Pública O
INSTITUTO CASA DO AUTOR MARANHENSE, com sede no Município de
São Luis, no Estado do Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública O INSTITUTO
CASA DO AUTOR MARANHENSE, com sede e foro no Município
de São Luis, no Estado do Maranhão.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de maio de 2022. RICARDO RIOS - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 233/2022
Estabelece a realização de campanhas, em escolas públicas e privadas,
para estimular a adoção de animais abandonados, conscientizar as pessoas acerca
de sua relevância e outras disposições.
Art. 1º Fica estabelecida a realização de campanhas, em escolas
públicas e privadas, para estimular a adoção de animais abandonados
e a guarda responsável e conscientizar as pessoas acerca de sua relevância.
Parágrafo Único. Com o fim de promover essa conscientização,
serão realizadas palestras e promovidas ações de adoção nas escolas.
Art. 2º Para os fins desta Lei, o Executivo poderá celebrar convênios ou parcerias com instituições privadas, entidades ou pessoas físicas
ligadas à proteção dos animais.
Art. 3º No caso de impossibilidade de adoção, também está autorizado o Poder Executivo a promover ações de apadrinhamento, pela
população, de animais abandonados, em parceria com as instituições
públicas e privadas.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 18 de maio de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A existência de animais de rua e abandonados é uma realidade
que assola a sociedade brasileira como um todo, e com o Estado do
Maranhão não poderia ser diferente. A quantidade de animais em situação de abandono, que já era excessiva, ampliou-se com a pandemia
da COVID-19. Dessa forma, a presença de semoventes nas vias é uma
problemática a ser combatida pelo Estado, em parceria com a sociedade, haja vista ser de comum interesse, a bem dos direitos dos animais e
indiretamente o direito à saúde.
Assim, é de suma importância incentivos para a população em
geral e principalmente nas escolas públicas e privadas, para desse modo
demonstrar a necessidade de adoção e apadrinhamento desses animais,
com o intuito não só de assegurar o direito à saúde, mas também garantir aos animais os cuidados e a atenção que eles merecem.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 18 de maio de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 249/2022

REQUERIMENTO Nº 135/2022

Dispõe sobre a criação e transformação de cargos em comissão no Quadro
de Pessoal Temporário da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e dá outras providências.
Art. 1°. Fica criado no Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na forma do art. 31, inciso III,
da Constituição do Estado do Maranhão, 01 (um) cargo comissionado
de Vice-Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Simbologia
ISOLADO 1, de livre nomeação e exoneração.
§1°. O cargo de que trata o caput, faz parte da estrutura organizacional da Comissão Permanente de Licitação-CPL.
§2° Ao Vice-Presidente da Comissão Permanente de Licitação
compete:
tos;

I- substituir o Presidente da CPL em suas faltas ou impedimen-

II- auxiliar nas atividades do Presidente da CPL;
IIIexecutar outras atividades inerentes à sua área de
competência.
Art. 2º Ficam transformados do Quadro de Pessoal Temporário
da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa, na forma do art.
31, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, 01 (um) cargo comissionado de Assessor Especial Legislativo, Simbologia DGA,
02 (dois) cargos comissionados de Assessor de Logística e Transporte,
Simbologia DAI-4, em 14 (quatorze) cargos comissionados de Auxiliar
Técnico, Simbologia DAI-4, declarados de livre nomeação e exoneração.
Art. 3°. O provimento dos cargos de que trata esta Lei, dar-se-á
de forma gradual, observada a disponibilidade orçamentária.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2022, revogadas
as disposições em contrário.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em
16 de maio de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputado GLALBERT
CUTRIM
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Deputada ANDREIA
REZENDE

1° Vice Presidente

Primeiro Secretário

Deputada DETINHA

Deputada CLEIDE COUTINHO

2° Vice Presidente

Segundo Secretário

Deputado RILDO AMARAL

Deputado PARÁ FIGUEIREDO

3° Vice Presidente

Terceiro Secretário

Deputado CÉSAR PIRES

Deputado PAULO NETO

4° Vice Presidente

Quarto Secretário

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fundamento no art. 5°inciso XXXIII da Constituição Federal c/c art. 11 da Lei Federal n°
12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
solicitado à Promotoria de Justiça do Município de Pedreiras - Maranhão, informações referente aos Royalties repassados ao Município de
Trizidela do Vale, requerendo de forma mais especifica:
a) Consta que a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, no
período de janeiro de 2013 a novembro de 2021, recebeu a importância
de R$ 58.484.629,20, referente aos recursos provenientes de royalties,
dados colhidos no portal da transparência do Governo Federal.
b) A solicitação justificasse pela ausência da transparência nas
informações, haja vista que, o site da Câmara Municipal e o site da Prefeitura Municipal, de Trizidela do Vale, não consta qualquer informação
referente a aplicação dos Royalties.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO Nº 136 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fundamento no art. 5°inciso XXXIII da Constituição Federal c/c art. 11 da Lei Federal n°
12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
solicitado ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, informações
referente aos Royalties repassados ao Município de Trizidela do Vale,
requerendo de forma mais especifica:
c) Consta que a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, no
período de janeiro de 2013 a novembro de 2021, recebeu a importância
de R$ 58.484.629,20, referente ao recurso proveniente de royalties, dados colhidos no portal da transparência do Governo Federal.
d) A solicitação justificasse pela ausência da transparência nas
informações, haja vista que, o site da Câmara Municipal e o site da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, não consta qualquer informação
referente a aplicação dos Royalties.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de maio de 2022.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO Nº 137/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fundamento no art. 5°inciso XXXIII da Constituição Federal c/c art. 11 da Lei Federal n°
12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
solicitado ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, informações
referente aos Royalties repassados ao Município de Pedreiras, requerendo de forma mais especifica:
a) Consta que a Prefeitura Municipal de Pedreiras, no período
de janeiro de 2020 a novembro de 2021, recebeu a importância de R$
22.039.656,07, referente aos recursos provenientes de royalties, dados
colhidos no portal da transparência do Governo Federal.
b) A solicitação justificasse pela ausência da transparência nas
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informações, haja vista que, o site da Câmara Municipal e o site da
Prefeitura do Município de Pedreiras, não consta informação referente
a aplicação dos Royalties.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO Nº 138 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fundamento no art. 5°inciso XXXIII da Constituição Federal c/c art. 11 da Lei Federal n°
12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
solicitado à Promotoria de Justiça do Município de Pedreiras - Maranhão, informações referente aos Royalties repassados ao Município de
Pedreiras, requerendo de forma mais especifica:
a) Consta no Município de Pedreiras a Lei n° 1.486/ 2019, que
“ dispõe sobre a aplicação de recursos advindos dos Royalties e participações especiais oriundos da extração de petróleo e gás, cria o conselho
municipal de petróleo e gás, cria o fundo municipal de petróleo e gás e
dá outras providencias”, no qual prevê o artigo 5°, III, sobre representação do Parquet nos interesses da sociedade;
c) Consta que a Prefeitura Municipal de Pedreiras, no período
de janeiro de 2020 a novembro de 2021, recebeu a importância de R$
22.039.656,07, referente aos recursos provenientes de royalties, dados
colhidos no portal da transparência do Governo Federal.
d) A solicitação justificasse pela ausência da transparência nas
informações, haja vista que, o site da Câmara Municipal e o site da
Prefeitura do Município de Pedreiras, não consta qualquer informação
referente a aplicação dos Royalties.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual
INDICAÇÃO Nº 3611/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes
Deline Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3612/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3613/2022
Senhor Presidente,
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 Morros, Senhor Milton José
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
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a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3614/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3615/2022
Senhor Presidente,
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 Colinas, Senhor Josei
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
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reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3616/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3617/2022
Senhor Presidente,
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 Olinda Nova do Maranhão,
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO
AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
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Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3618/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO
referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3619/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
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ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3620/2022
Senhor Presidente,
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 Paraibano, Senhora Vanessa
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3621/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Marlon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas que contribuam
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para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3622/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3623/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3624/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio 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 3625/2022
Senhor Presidente,
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 Paulino Neves, Senhor Raimundo de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3626/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3627/2022
Senhor Presidente,
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 à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula
Lobato, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no
trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3628/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
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relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3629/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Campos Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no
trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3630/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
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pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3631/2022
Senhor Presidente,
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 Peritoró, Senhor Josué Pinho da
Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3632/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor
Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO
referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
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vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3633/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3634/2022
Senhor Presidente,
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 Pirapemas, Senhor Luis Fernando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
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de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3635/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3636/2022
Senhor Presidente,
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
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Francisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3637/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão,
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO
referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio 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 3638/2022
Senhor Presidente,
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 Presidente Juscelino, Senhor
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO
referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3639/2022
Senhor Presidente,
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 Primeira Cruz, Senhor Ronilson Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3640/2022
Senhor Presidente,
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 Presidente Vargas, Senhora Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3641/2022
Senhor Presidente,
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 Raposa, Senhor Eudes da
Silva Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança
no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
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relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3642/2022
Senhor Presidente,
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 Presidente Sarney, Senhora Valéria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3643/2022
Senhor Presidente,
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 Presidente Médici, Senhor
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
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pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3644/2022
Senhor Presidente,
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 Presidente Dutra, Senhor Raimundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3645/2022
Senhor Presidente,
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 Paraibano, Senhora Vanessa
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente
à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
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vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3646/2022
Senhor Presidente,
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 Olinda Nova do Maranhão,
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha MAIO
AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3647/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão,
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
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de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 3648/2022
Senhor Presidente,
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 MAIO AMARELO
referente à segurança no trânsito.
A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir
de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de advertência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos
vidas” e teve início no dia 01/05.
Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocorreram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se
a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de maio de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - Expediente lido. À publicação.
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III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO -Com a palavra, o Senhor Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente em exercício Deputado Dr. Yglésio, senhoras senhores colegas deputados, galeria, telespectadores da Tv Assembleia.
Senhor Presidente, nós sabemos que o país todo, infelizmente, vive uma
crescente onda de violência, falta de segurança. Infelizmente o crime
organizado se apropriou mais, mas, hoje, inclusive, tivemos uma boa
notícia de que no Estado do Maranhão diminuiu muito o número de
homicídios no primeiro semestre e continuaremos trabalhando para
que esses números cada vez mais melhorem. Nós conseguimos tirar
São Luís das cinquenta cidades mais violentas, e a gente tem que ter
um olhar, atenção ao interior do estado. Diante disso, Dr. Yglésio, nós
tivemos uma reunião, na semana passada, com o Secretário de Segurança Pública, Coronel Leite.. Uma reunião bastante produtiva para que
a gente possa fortalecer a segurança pública no município de Timon.
Inclusive fizemos a destinação de emenda parlamentar para compra de
oito motocicletas. Motocicletas por quê? Tem mais agilidade no combate à criminalidade, mais operacional. Nós já possuímos, lá, 12 motocicletas, e essas oito se somaram às que já existem para que a gente possa
dinamizar a ostensividade da segurança pública no nosso município.
Então é em torno de quase R$ 400.000,00 que nós vamos destinar de
emendas parlamentares. A Secretaria de Segurança tem uma licitação
vigente; e essas motos deverão chegar até o final do próximo mês. E
diante desse cenário, também, nobre Presidente, nós fizemos uma indicação para que a Secretaria de Segurança instale, em Timon, uma
companhia independente de moto patrulhamento, por quê? Porque esta
companhia independente teria autonomia administrativa e financeira
para que a gente pudesse, de forma eficaz, potencializar essas ações.
Então é uma indicação ao Secretário Leite que tem planejado, de forma
eficiente, os nossos sistemas de segurança em todo estado. Ele já tem
visitado várias unidades, várias cidades e é um estudioso da segurança
pública. Acho que o Governador Brandão acertou muito em colocar o
nosso Coronel Leite como Secretário de Segurança. Acredito que nós
teremos um número bem melhor daqui a alguns meses. E essa discussão
da companhia independente já está sendo também discutida com ele.
Estamos aqui formalizando esse pedido para que Timon também seja
contemplado com a companhia independente a fim de que a gente possa
ter ali outro instrumento de segurança pública. Num passado recente,
nós conseguimos com o Ex-secretário, o nosso comandante na época,
o Coronel Ribeiro, a instalação da Companhia da Polícia Militar, na
cidade Nova, que hoje consegue fazer a segurança pública nos bairros
Cidade Nova e Parque Alvorada e adjacências. Agora, estamos criando outra equipamento da Polícia Militar pelo qual a gente consegue
abranger geograficamente a cidade. Inclusive, direciono e indico que a
gente coloque ali, na entrada do município de Timon, esta Companhia
da Polícia Militar. Ainda na pauta da segurança pública, Deputado Dr.
Yglésio aqui presidindo a nossa sessão, ontem foram iniciadas as obras
de construção do prédio da Delegacia da Mulher em Timon. A delegacia
já existe, Delegada Maria trabalha, diariamente, com os escrivães e investigadores, fazendo um trabalho belíssimo, mas era uma necessidade
da própria delegacia e, obviamente, de toda sociedade ter um prédio
próprio. Agora conseguimos com o Governador Flávio Dino ainda a
garantia do recurso para a construção da Delegacia da Mulher, cuja obra
começou no dia de ontem. Foi feita a licitação, e a Delegacia da Mulher
funcionará ao lado do primeiro distrito. Já conseguimos também a reforma do prédio com a secretária de governo para que a gente possa ter
uma espécie de complexo da Polícia Civil com a Delegacia da Mulher
em um prédio próprio para poder dar um atendimento de maior conforto
para as mulheres, para que elas não tenham misturados seus atendimentos, para que tenham privacidade, para que possam fazer as denúncias
em prédio próprio para as mulheres. Um prédio importante, pois, infelizmente, a demanda de ocorrências de violências contra a mulher é alta
no nosso munícipio. Infelizmente! Mas a gente tem trazido mecanismos
como Patrulha Maria da Penha que já desenvolve um trabalho excep-
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cional e agora a gente vai ter um prédio próprio da Delegacia da Mulher.
Queria também agradecer à Vereadora Aline Macedo, do município de
Timon, que também solicitou e nos cobrou, ficou insistindo para que a
gente conseguisse com o governador esse prédio. Ainda no ano passado, em junho, o governador nos garantiu o recurso e foi feito o projeto
pela Secretaria de Segurança, à qual eu agradeço pela confecção desse
projeto. O recurso foi licitado e a obra nós vamos iniciar. Nos próximos
meses, nós teremos um prédio próprio da Delegacia da Mulher somado
também com outras ações que nós temos trazido para a segurança pública do nosso munícipio, como a vinda de novos policiais e armamentos. Estamos discutindo também a melhoria do sistema de comunicação
para os nossos policiais porque é de vital importância a comunicação
com relação ao modelo de tecnologia que tem que ser um modelo digital. Isso nós também discutimos com o Secretário Leite, com o comandante da Polícia Militar também, para que a gente possa ter...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO – Conceda mais um minuto ao Deputado Rafael, por favor.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O modelo de tecnologia que tem que ser um modelo digital. Isso nós também discutimos
com o Secretário Leite, com o comandante da Polícia Militar, também
para que a gente possa ter mais eficiência nos atendimentos da Polícia Militar. Então, Senhor Presidente, era esse o nosso pronunciamento
pautado, especificamente, para as ações de segurança pública no nosso
município, e em breve teremos mais um equipamento da Polícia Militar
no nosso município. Era o que eu tinha para o momento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO – Deputada Doutora Helena Duailibe por cinco minutos,
sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos, Doutor Yglésio, Presidente em exercício desta Sessão, colegas deputados, funcionários da
Casa, imprensa, internautas. Venho, hoje, com muita alegria a esta tribuna falar do trabalho de duas mulheres que vêm fazendo grande trabalho aqui no Estado do Maranhão e que deixam a sua marca onde estão
trabalhando. Inicialmente eu quero falar da Prefeita Fechinha, Prefeita
do município Central do Maranhão, que faz um belíssimo trabalho. E
tive a oportunidade de estar com ela, no domingo, numa festa que mobilizou todas as mães e mulheres daquele município. E a Fechinha, com
muita sensibilidade, pode dar às mães aquele alento, aquela alegria,
aquela homenagem que nós precisamos dar às mães todos os dias. Só
uma mulher com um outro olhar, com uma sensibilidade. E eu pude
acompanhar também como a cidade vem crescendo, a Praça da Família,
que já está lá, e muitas outras obras que foram feitas, agora, já na gestão
da Prefeita Fechinha. Então quero destacar a grande administração que
a Prefeita Fechinha vem fazendo em Central do Maranhão e que tem,
ao seu lado, todo uma equipe coesa, vereadores e colaboradores que
têm apoiado a sua administração. Também quero destacar o trabalho
que a Secretária Gilvana Duailibe Ferreira, de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Renda do município de São José de Ribamar, vem fazendo
à frente daquele município. Gilvana tem feito um grande trabalho em
todas as ações. E esta semana, por excelência, quando ontem nós comemoramos o dia 18 de maio, o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual da criança e adolescente, ela está fazendo uma mobilização
não só no dia 18, mas toda esta semana no município de São José de
Ribamar. Ela tem feito ações que realmente envolvem outras secretarias, outros ambientes. É uma semana de mobilização. E ela conseguiu
juntar todo mundo que trabalha com essa rede de proteção à infância:
conselhos tutelares, Polícia Militar, Civil, o sistema de justiça, juizado,
Promotoria e Defensora Pública. E o mais importante, ela está unindo
as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social para construir,
juntos, estratégias de enfrentamento a esse hediondo crime contra a infância. Nós queremos aqui parabenizar, é lógico que ela tem o apoio
total do Prefeito Dr. Julinho, que tem trabalhado incansavelmente também em todas as ações desde o primeiro dia que assumiu aquela prefeitura. Ele tem feito um grande trabalho tanto na área de saúde, como na
área de obras, mas, principalmente, na área de humanização na busca
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pelo atendimento e no enfrentamento de coisas como essas que realmente nos entristecem. A Giovana como secretária tem sido realmente
aquele suporte que faz com que o gestor possa realizar este grande desafio. Nós estamos no mês de maio, um mês para dar uma olhada especial
nas mães, nas crianças e nos adolescentes. As mães também ganharam
um presente da Prefeitura de Ribamar, que foi a questão do parto humanizado, uma casa de parto para que, efetivamente, elas possam ter seus
filho de forma natural e segura. Agora, a secretaria vem fazendo essas
ações importantes no enfrentamento da violência contra a criança, porque o impacto da violência sexual, verbal ou não, física ou psicológica
é incalculável na vida de uma criança e de um adolescente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO – Não há mais oradores inscritos no Pequeno Expediente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO – Ainda não há quórum para Ordem do Dia. Vou interromper a sessão por cinco minutos. Reaberta a Sessão. Projeto de Lei em
discussão e em votação em segundo turno: Projeto de Lei 100/22, de
autoria do Deputado Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.
Projeto de lei em discussão e em votação em primeiro turno, tramitação
ordinária. Projeto de Lei 286/2019, de autoria do Deputado Ariston (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 265/2020,
de autoria do Deputado Ariston Ribeiro (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa em segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de Resolução n° 018, de autoria do Deputado
Wellington (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
n° 047/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Aprovado. Requerimento n° 130/2022, de autoria do Deputado Roberto Costa
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 132/2022, de autoria do
Deputado Wendel Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento 133/2022, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO – Como vota o Deputado Pará Figueiredo?
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO PARÁ FIGUEREIDO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - Requerimento deferido.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - Deputado Antônio Pereira, por 30 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Dr. Yglésio, prazer em tê-lo à frente hoje
da Presidência, dos nossos trabalhos nesta Casa. Caros colegas, secretários presentes à Mesa, colegas deputados e deputadas presentes em plenário, virtualmente, 24 colegas deputados e deputadas. Eu quero, nesta
manhã, dirigir-me, em especial, ao povo de Imperatriz no que diz respeito à CAEMA (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Maranhão). Senhores deputados, ontem, dia 18, 1h30 da manhã, no início da
madrugada, portanto, houve a interrupção no abastecimento de água em
grande parte da cidade de Imperatriz. O reservatório 9 conhecido como
R9, que é uma lâmina d’água de abastecimento que, na realidade, é
como fosse uma estação elevatória que joga água para os reservatórios
de número 10 e 11, o R10 e o R11. O R10 abastece da BR para um lado
da cidade. O R11, outro lado da BR, que se divide, portanto, em duas
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partes em relação ao abastecimento de água em Imperatriz. Na BR 010,
Belém-Brasília, exatamente essa estação elevatória R9 deixou de funcionar e deixou de abastecer as duas principais partes de Imperatriz,
fazendo com que a população, em torno de 60%, Deputado Arnaldo
Melo, ficasse sem água de 1h30 da madrugada até 9h30, 10h da manhã.
As questões foram vistas e o que parece é que houve um problema de
baixa tensão que desarmou o sistema. Eu não conheço tecnicamente
essas questões, mas as bombas desarmaram e não conseguiam trabalhar
por questão elétrica. Suscitaram-se algumas discussões inclusive na Câmara e na Sociedade Civil Organizada de Imperatriz sobre o que teria
acontecido, ou seja, se é um problema técnico realmente que diz respeito à CAEMA ou à Equatorial. E também se suscitou, até inclusive, algum problema de vândalos, alguma ação organizada para isso. Mas o
importante é que, na realidade, ficamos ali em torno de 8, 9, 10 horas
sem abastecimento de água, em torno de 60% da cidade de Imperatriz.
Está sendo feito o levantamento sobre essas questões, mas o que chamou a atenção é que poucos dias antes, 03, 04 dias antes, o mandatário
maior daquela cidade, o prefeito municipal, tinha ido a uma rede de televisão de maior audiência em Imperatriz e tinha falado na questão da
quebra do contrato de concessão que existe entre a CAEMA e o município de Imperatriz. Esse contrato vence em 2050. Há um contrato vigente, hoje, entre o município de Imperatriz e a CAEMA, cujo vencimento se dá num futuro próximo médio de 2050, 28 anos, portanto,
daqui para a frente. E o Prefeito ali colocou uma situação de quebra de
contrato, porque ele acha que a CAEMA não tem feito os investimentos
necessários e não tem atendido, a contento, a população de Imperatriz.
A grande verdade é que a CAEMA tem suas dificuldades orçamentárias,
financeiras. Ela tem um sistema grande em Imperatriz, mas esse sistema
grande acaba cobrindo também os sistemas menores. Até porque Imperatriz é uma cidade metrópole, de uma região metropolitana, diga-se de
passagem. A lei é de nossa autoria, do Deputado Antônio Pereira, depois
melhorada, redimensionada pelo Governador Flávio Dino. Mas a primeira lei é do Deputado Antônio Pereira ali, na época, sancionada pelo
Governador Zé Reinaldo. A CAEMA atende à grande cidade de Imperatriz e acaba atendendo aos municípios circunvizinhos menores que
são deficitários. Porque é um serviço público; é uma autarquia de economia mista. Então você não vê só a questão econômica, a questão financeira; você vê também a questão da coletividade, a questão da comunidade, a questão pública como um todo, não só do município de
Imperatriz que é o maior município, mas também dos municípios circunvizinhos. Para que se tenha ideia, Deputado Arnaldo Melo, Imperatriz tem mais de trezentos mil habitantes e, depois dela, na regional de
Imperatriz, o município maior que tem é o de Amarante, que tem quarenta e cinco, cinquenta mil habitantes. E o Prefeito, a Prefeitura Municipal, baseada em muitos argumentos, vêm trabalhando sistematicamente, organizadamente dentro de um planejamento, já mais ou menos
há três anos, para quebrar esta concessão com a CAEMA. Como assim?
Já tem lei autorizando isto, construída ali na Câmara Municipal de Imperatriz. Dos 21 vereadores, apenas sete votaram contra. A prefeitura
tem, sistemática e periodicamente, mandado documentos, colocando as
demandas que a CAEMA tem em relação à Imperatriz, para que a CAEMA possa responder, e tem se preparado, a prefeitura tem se preparado
para quebrar esse contrato, inclusive com ação na justiça também, tanto
de um lado, do município de Imperatriz, quanto de outro lado, uma tutela antecipada pedida pela própria CAEMA para que não se quebre
essa concessão. Essa é uma briga política discutida também na câmara
Municipal e na sociedade imperatrizense. Quando você quebra uma
concessão desta, só existem dois motivos: o primeiro motivo é se você
quiser manter um sistema autônomo de água e esgotos na cidade, o famoso SAAE (Sistema Autônomo de Água e Esgotos), que é gerido pela
própria prefeitura; o outro motivo é se você quiser privatizar, fazer uma
privatização, que parece ser o caso de Imperatriz. Quando estivemos ali,
no momento que o marco regulatório nacional foi aprovado no Congresso Nacional, o marco regulatório de saneamento básico, possibilitou aos municípios, inclusive, quebrarem realmente essas concessões.
Agora, nós precisamos ver que momento é este, porque, à boca miúda,
e eu não acredito nisso que está sendo dito em Imperatriz, que há o
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braço da Odebrecht, uma determinada empresa que trata exatamente
dessa questão de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi
criada essa grande empresa nacional e internacional que é a Odebrecht,
que trata de uma negociata entre o município e a Odebrecht no sentido
de que rolariam ali grandes milhões de reais. Eu não acredito nisso,
porque não acredito que um mandatário ou um município possa fazer
isso com seus munícipes, prejudicar os seus munícipes, uma vez que
nós sabemos que, todas as vezes que há uma privatização, há um aumento de tarifa. Em todos os lugares no Brasil que houve a privatização,
houve um aumento de tarifa. Eu não sou contra a privatização, mas, em
um estado como o Maranhão, nos municípios maranhenses que são municípios que têm muita gente carente que não pode pagar as tarifas hoje
para essas empresas privadas, nós temos que pensar e repensar, como
também temos que cobrar. Acho que aí o mandatário tem razão de cobrar os investimentos necessários para a CAEMA que enfrenta dificuldades, mas que tem também a sua responsabilidade e o seu compromisso com a população. Ora, no último dia 13, uma nova diretoria da
CAEMA tomou posse, é um novo momento da CAEMA. Há pouco
mais de um mês, menos de dois meses, o governador do Estado do Maranhão mudou. O Governador Flávio Dino entregou ao Governador
Brandão o comando do Maranhão. Hoje, o Carlos Brandão é o governador do Maranhão. Nós temos que escutar a nova administração da CAEMA e o novo Governador Brandão sobre quais são os seus interesses, os
seus objetivos e os investimentos, os recursos que serão colocados na
nova CAEMA. Eu queria pedir ao mandatário de Imperatriz, ao senhor
Prefeito, à Câmara Municipal de Imperatriz, a quem de direito é, ao
Ministério Público daquela cidade, que trata dessa questão, que nós pudéssemos fazer audiências públicas para discutir esse assunto em Imperatriz, porque, neste momento pelo qual passa grandes dificuldades, temos todos nós dificuldades financeiras, pela qual passa o país, em
especial, a classe mais humilde passa dificuldades, nós estamos aqui
pensando em aumentar tarifas, porque, quando você privatiza, aumentam as tarifas. Então é um momento de repensar, de reflexão, porque eu
não acredito que o Dr. Assis, Prefeito de Imperatriz, pela responsabilidade que ele tem, que ele possa estar fazendo qualquer tipo de negociata, como se diz em Imperatriz. Eu sou contra este pensamento, porque
eu não quero acreditar que se possa prejudicar uma comunidade desta
maneira. Visto que o Prefeito tem grandes prioridades. Imperatriz tem
passado grandes dificuldades, como por exemplo, a questão das vias
urbanas que o Governo do Estado está ajudando. Isto precisa ser visto.
São mais de 70 km de asfalto colocados em Imperatriz. Não é tapa buraco; é asfalto novos. Novo asfalto ali nas vias urbanas de Imperatriz.
Então eu quero pedir a nova gestão da CAEMA, ao novo Governo Dr.
Carlos Brandão e ao Prefeito de Imperatriz que nós possamos abrir o
leque de discussão nessa questão. Primeiro, continuar com essa discussão administrativa, largando aí, portanto, ou deixando de um lado por
um tempo, as questões judiciais para que nós não possamos pensar agora neste momento tão difícil pelo qual passa a população carente de
imperatriz em privatizar, porque privatizar significa sem dúvida nenhuma aumentar tarifas e vamos ver. Ontem conversava com o presidente
da CAEMA, com o representante da CAEMA; e lá tem vários investimentos a fazer em Imperatriz. É verdade que nós enfrentamos dificuldades, tanto na questão do fornecimento de água, quanto na questão do
esgotamento sanitário, mas qual é o pensamento, hoje, do Governador
Carlos Brandão para ajudar a CAEMA? Qual o pensamento da nova
diretoria da CAEMA em relação a isso? Portanto peço, como eu sempre
pedi, como um homem equilibrado que sou, temente a Deus, eu peço
equilíbrio do Prefeito Municipal de Imperatriz, do Governador Carlos
Brandão e da diretoria da CAEMA, no sentido que nós possamos sentar
junto com a sociedade civil, através de audiências públicas ou de reuniões fechadas, buscando o que é melhor para a população de Imperatriz em relação aos serviços públicos de água e de esgoto. Muito bem,
Dr. Yglésio, porque, na realidade, não resolveremos os problemas de
Imperatriz e da região tocantina, em especial no que se diz respeito ao
abastecimento de água e de esgoto, com brigas judiciais, com discussões judiciais; é com, efetivamente, vontade política de resolvê-los, recursos que nós possamos colocar investimentos. E que a CAEMA possa
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realmente corresponder ao que for possível fazer para se resolver não só
Imperatriz e região. Temos João Lisboa, temos Senador La Roque, Buritirana, Amarante, Sítio Novo, Davinópolis, Edson Lobão, Montes Altos, Campestre, Ribamar Fiquene, todas as cidades ali circunvizinhas
que fazem parte da Região Metropolitana. Privatiza, aumenta as tarifas
em Imperatriz e só cuida de Imperatriz, e todos os outros sistemas que
já são deficitários deixam de arrecadar, e o Poder Público não tem como
segurar nas outras pequenas cidades. Por isso que nós temos que fazer
uma reflexão profunda e estreita sobre o assunto. Peço a compreensão
de todas as autoridades para que nós possamos buscar a solução necessária para a questão de abastecimento de água e do esgotamento sanitário em Imperatriz. Que Deus continue abençoando aquela grande cidade de Imperatriz e que Deus continue nos dando sabedoria para
resolvermos e trazermos mais soluções para aquela cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Progressista, Bloco
Parlamentar Independente MDB/PV, Partido Social Democrata, Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Bloco Parlamentar Democrático.
Não há oradores. Não há pedido, Deputado Vinícius? Declina.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrado a presente Sessão.
Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de maio de dois mil
e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio
Honaiser, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio,
Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Ciro Neto, Daniella, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa 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 Deputados:
Adelmo Soares, Jota Pinto, Doutor Yglésio, Wellington do Curso, Márcio Honaiser e Hélio Soares. Não havendo mais oradores inscritos neste
turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno o Parecer nº 215/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final ao Projeto de Lei
nº 449/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, em anexo
o Projeto de Lei nº 523/2021, de autoria do Deputado Neto Evangelista, por se tratar de matéria correlata, que dispõe sobre o laudo médico
pericial que atesta deficiências irreversíveis em pacientes no Estado do
Maranhão. Discutido pelo Deputado Welington do Curso, este parecer
foi aprovado e o respectivo Projeto de Lei encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 428/2021,
de autoria da Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre o registro e a di-
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vulgação bimestral dos índices de violência contra a mulher no âmbito
do Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC. O Projeto de
Lei nº 100/2022, de autoria do Deputado Roberto Costa, ficou transferido devido à ausência do autor. Ainda em segundo turno, tramitação
ordinária foram aprovados e encaminhados à promulgação: Projeto de
Resolução Legislativa nº 011/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Thales Dyego de Andrade Coelho; Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2021, de mesma autoria, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Jean Carlos
Nunes Pereira e o Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2021, ainda
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel Carlos Augusto
Furtado Moreira. Em seguida o Plenário aprovou os Requerimentos nºs:
130/2022, de autoria do Deputado Neto Evangelista, enviando convite
ao Presidente da Agência de Mobilidade Urbana – MOB, Senhor Celso Henrique Rodrigues Borgneth a comparecer ao Plenário desta Casa
Legislativa a fim de prestar esclarecimentos acerca do funcionamento
do sistema de travessia de veículos e passageiros , no trecho Ponta da
Madeira – Cujupe-Ponta da Madeira, operado pelos ferrys boats pertencentes as empresas Internacional Marítima e Servi-Porto, em data
a ser agendada junto a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e o
Requerimento nº 134/2022, de autoria dos Deputados César Pires e
Ricardo Rios, solicitando que seja discutido e votado, em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2022, de autoria
da Defensoria Pública. Por força de acordo das lideranças este projeto
foi incluído na presente Ordem do Dia, então o Presidente suspendeu os
trabalhos, determinando uma comissão especial composta pelos Senhores Deputados Márcio Honaiser, Wellington do Curso, Antônio Pereira,
Jota Pinto e Ricardo Rios, para sob a Presidente deste último, emitir o
Parecer. Reaberto os Trabalhos, o Presidente da Comissão Especial informou que o Projeto de Lei Complementar nº 007/2022, da Defensoria
Pública, recebeu parecer favorável na Comissão. Desta forma o projeto
foi submetido à deliberação do Plenário sendo o mesmo aprovado em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência e encaminhado à sanção
governamental. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Democrático.
No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 18
de maio de 2022.
Deputado César Pires
Presidente, em exercício
Deputado Jota Pinto
Primeiro Secretário, em exercício
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 05/2018-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. OBJETO:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado em 10
(dez) meses o prazo de vigência do presente contrato, com início em
01 de maio de 2022 e término em 28 de fevereiro de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL: Em razão
do acréscimo de 24,99% (vinte e quatro virgula noventa e nove por
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cento), equivalente a R$ 54.952,10 (cinquenta e quatro mil reais, novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) mensal, decorrente
da inclusão dos novos itens ao contrato, conforme planilhas acostadas
às folhas 04 e 117, do processo administrativo nº 0845/2022-ALEMA,
o valor mensal do contrato passará para R$ 274.834,58 (duzentos e
setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e
oito centavos) e o valor total do contrato será de R$ 2.748.345,80 (dois
milhões, setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco
reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Atuação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa:
33.90.40.02 – Locação de equipamentos de TIC – computadores. Ação:
4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (Informática). Fonte Recurso: 0.1.01.000000
– Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Prestação de serviços de
suporte e gestão do ambiente de TI deste Poder – 5º Termo Aditivo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Atuação Legislativa. Programa: 0318
– Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.40.01 – Locação de
equipamentos de TIC – ativos de rede. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Informática). Fonte Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
do Tesouro. Histórico: Prestação de serviços de suporte e gestão do
ambiente de TI deste Poder – 5º Termo Aditivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção:
031 – Atuação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa.
Natureza da Despesa: 33.90.40.02 – Locação de equipamentos de
TIC – servidores/storage. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação:
000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática).
Fonte Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro.
Histórico: Prestação de serviços de suporte e gestão do ambiente de
TI deste Poder – 5º Termo Aditivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001
– Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Atuação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza da
Despesa: 33.90.40.02 – Locação de equipamentos de TIC – impressoras. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 – Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). Fonte de Recurso:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Prestação
de serviços de suporte e gestão do ambiente de TI deste Poder – 5º
Termo Aditivo. EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas ao
exercício do presente aditivo foi emitida pela Assembleia Legislativa as
Notas de Empenho nº 2022NE000968, datada de 29/04/2022 no valor
de R$ 1.274.494,56; 2022NE000969, datada de 29/04/2022, no valor
de R$ 251.357,12; 2022NE000970, datada de 29/04/2022 no valor de
R$ 502.372,96 e 2022NE000971, datada de 29/04/2022, no valor de
R$ 170.452,00. BASE LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3164/2020-ALEMA. DATA DA ASSINATURA
DO ADITIVO: 29/05/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e João Luís Pereira Lima Filho e Rene Vaz de Almeida representando a empresa MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 19.570.803/0001-00. São Luís–Ma, 20 de maio
de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 16/2022,
referente ao Processo nº 940/2022. OBJETO: Fornecimento de peças
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de reposição não rotineira. FORNECEDORA: N7 EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 23.681.834/0001-05. VALIDADE:
30 dias a contar da sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 10.100,00
(dez mil e cem reais). NOTA DE EMPENHO: Nº 2022NE001007
de 06/05/2022, no valor de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada.
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo
nº 940/2022-ALEMA. ASSINATURAS: Flávio Alex França Júnior –
Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE e Newma
Machado Coelho, CPF nº 644.001.823-04, representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 19/05/2022. São Luís – MA,
20 de maio de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da
ALEMA.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1269/2022-ALEMA
Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 1269/2022-ALEMA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação direta
com a empresa L K A GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ n° 18.500.164/0001-43,
para efetivação das inscrições de servidoras desta Casa Legislativa para
participarem do “CONBRAS 2020 – Congresso Brasileiro do Secretariado Executivo e Chefes de Gabinete: Desafios do Século 21”, no
valor total de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos, buscando maiores e melhores resultados dos profissionais na
execução dos serviços prestados neste Poder. Determino a publicação
do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição
para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 20 de maio de 2022. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 417/2022, de 20 de maio de 2022, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 416, que nomeou FRANCISCA ANERIS
DOS SANTOS SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, publicada no Diário da ALEMA nº 091 de 19
de maio do ano em curso.
Nº 418/2022, de 20 de maio de 2022, nomeando
GLAUBERSON RAMOS OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de maio do ano em curso.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico
nº 004/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo nº 3193/2021-ALEMA,e autorizo a celebração do contrato
com a empresa vencedora no certame, a empresa ALS DA FONSECA
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
ME, CNPJ nº 11.310.912/0001-86, com o valor total de R$ 227.000,00
(Duzentos e vinte e sete mil) nos termos do Edital, seu anexo e das propostas vencedoras. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da
despesa. São Luís–MA, 18 de maio de 2022. Deputado Othelino Nova
Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
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