
ANO XLIX - Nº 119 - SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022. EDIÇÃO DE HOJE: 22 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

RELAÇÃO DE ORADORES......................................................................03
PAUTA........................................................................................................03
SESSÃO ORDINÁRIA..................................................................................03
PROJETO DE LEI..................................................................................04
MOÇÃO...................................................................................07
REQUERIMENTO...................................................................................07

INDICAÇÃO..................................................................................07
ATA..................................................................................................21
PORTARIA................................................................................21
AVISO DE LICITAÇÃO................................................................................21
OFÍCIO..............................................................................................21

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

PODEMOS

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

PROGRESSISTA

LICENCIADO

PSD

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputado Rildo Amaral (PP) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PSD)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (PSB) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PSB) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PL) 
4.° Secretário: Deputado Paulo Neto (PSB)

01.        Deputado Ariston Sousa (PSB)
02. Deputado Adelmo Soares (PSB)  
03. Deputada Ana do Gás (Pc do B)     
04. Deputada Andreia Martins Rezende (PSB)
05. Deputado Antônio Pereira (PSB) 
06. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
07.        Deputada Drª Cleide Coutinho (PSB)
08. Deputada Daniella (PSB)
09.        Deputado Duarte Júnior (PSB)

10. Deputado Dr. Yglésio (PSB)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Othelino Neto (PC do B)
13. Deputado Paulo Neto (PSB)
14. Deputado Prof. Marco Aurélio (PSB)
15.        Deputado Rafael Leitoa (PSB)
16.        Deputado Ricardo Rios (Pc do B)
17.        Deputado Zé Inácio Lula (PT) 

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Adriano

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: 

01. Deputado Ciro Neto (PDT)
02. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PDT)
03.        Deputada Detinha (PL)
04.        Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
05. Deputado Hélio Soares (PL)
06.        Deputado Márcio Honaiser (PDT)
07.        Deputado Neto Evangelista (UNIÃO)
08.        Deputado Pará Figueiredo (PL)
09. Deputado Vinícius Louro (PL)
10.        Deputado Wellington do Curso (PSC)

01. Deputado Fábio Macedo (Podemos)
02. Deputado Jota Pinto (Podemos)

01.        Deputado Arnaldo Melo (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (PP)
03.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PP)
04.        Deputada Profª Socorro Waquim (PP)
05. Deputado Rildo Amaral (PP)

01.        Deputado César Pires (PSD)
02.        Deputado Pastor Cavalcante (PSD)
03.        Deputado Edivaldo Holanda (PSD) 
04.        Deputada Mical Damasceno (PSD)

Deputado Fabio Braga (PP) 

01.       Deputado Adriano (PV)
02.       Deputada Betel Gomes (MDB)
03.       Deputado Roberto Costa (MDB)
04.       Deputado Wendell Lages (PV)

Deputado Rafael Leitoa



  2       QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares
Deputado Helio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputada Mical Damasceno

Titulares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios 
Deputado Ariston
Deputado Wendell Lages
Deputada Helena Duailibe

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Titulares Suplentes

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Titulares
Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Titulares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Ciro Neto
Deputada Ana do Gás
Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
Deputado Helio Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Suplentes
Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ariston 
Deputado Antonio Pereira
Deputada Betel Gomes
Deputada Prof. Socorro Waquim

Suplentes
Deputada Helena Duailibe
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Junior
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Fabio Macedo
Deputado Jota Pinto
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Pastor Cavalcante

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno

Suplentes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Daniella
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adriano
Deputado Jota Pinto

Suplentes
Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes
Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

Suplentes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ciro Neto 
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Edson Araújo
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Leonardo Sá
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ricardo Rios 
Deputado Adriano
Deputado Leonardo Sá

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

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  30 / 06 / 2022 – 5ª FEIRA

PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
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PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 28/06/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2022, 

DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, 
QUE CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO MÉ-
DICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA DR. HILMAR RIBEIRO 
HORTEGAL.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, 
QUE CONCEDE A MEDALHA “JACKSON LAGO” À MÉDICA 
PEDIATRA E NEONATOLOGISTA DRA. MARYNÉA SILVA DO 
VALE.

PROJETO DE LEI Nº 308/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A REALI-
ZAÇÃO DE SEMINÁRIO ANTIDROGAS NO INÍCIO DE CADA 
SEMESTRE DO ANO LETIVO, NAS ESCOLAS DA REDE ESTA-
DUAL DE ENSINO DO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 309/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DE CURSOS GRATUITOS DESTINADOS ÀS 
GESTANTES, ACERCA DOS CUIDADOS E ATENDIMENTOS 
EMERGENCIAIS ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS, NO ES-
TADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 38/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A MA-
RIA DA GLÓRIA COSTA GONÇALVES DE SOUSA AQUINO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 39/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR 
PAULO ANTÔNIO BARROS DA SILVA. 

PROJETOS DE LEI Nºs 295 à 304/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CLASSIFICA OS 
MUNICÍPIOS ESPECIFICADOS COMO DE RELEVANTE INTE-
RESSE TURÍSTICO.

PROJETO DE LEI Nº 305/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA DO 
CONCILIADOR E MEDIADOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A 
SER COMEMORADO ANUALMENTE EM 05 DE MAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 306/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTA-
ÇÃO DE RAMPAS DE ESCAPE NAS RODOVIAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 307/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª THAIZA HORTEGAL, QUE ESTABELECE A ESTA-
DUALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE CORTA A REGIÃO 
DO GAMA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, COM INÍCIO NO PO-
VOADO MONTES CLAROS E MORADA NOVA (CENTRAL DO 
MARANHÃO), NUMA EXTENSÃO DE 42 QUILÔMETROS. 

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2022, 

DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO CORO-
NEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 291/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA ESTADUAL O INSTITUTO SILVIA DE HANDBOL - ISDH.

PROJETO DE LEI Nº 292/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS.

PROJETO DE LEI Nº 293/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA À ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA COMUNI-
TÁRIA – ABAC.

PROJETO DE LEI Nº 294/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINÍCIUS LOURO, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDA-
DE NA EMISSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, PARA PESSOAS 
ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS EM REGIÕES CONSI-
DERADAS EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2022, 

DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE MARANHENSE AO DOUTOR AU-
RIMAR DE ANDRADE ARRAIS SOBRINHO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2022, 
DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO E NETO 
EVANGELISTA, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARA-
NHENSE AO SENHOR ALBERTO PESSOAS BASTOS. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/2022, 
DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO E CÉSAR 
PIRES, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE 
AO SENHOR GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES.

PROJETO DE LEI Nº 289/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DE 
MENSAGENS INCENTIVANDO A DOAÇÃO DE SANGUE NOS 
EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 290/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON, QUE ESTABELECE A REALIZAÇÃO DA 
“CAMPANHA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA PRATICADA 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FESTAS POPULA-
RES”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 28 de junho de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos 

Florêncio

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a pro-
teção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da 
Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (lê texto bíblico e Ata) - Ata 
lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 310 / 2022.

Institui no Calendário de Eventos 
do Estado do Maranhão, o Dia Estadual 
“Mães que oram pelos filhos”.

Art. 1º - Fica instituído, no Calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão, o Dia Estadual “Mães que oram pelos filhos”, a ser come-
morado anualmente no dia 30 de março.

Art. 2º - No Dia Estadual “Mães que oram pelos filhos”, as enti-
dades religiosas e afins poderão promover atividades com a finalidade 
de ampliar e estimular a prática da oração das mães pelos filhos.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 28 de Junho de 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto Institui no Calendário de Eventos do Estado 
do Maranhão, o Dia Estadual “Mães que oram pelos filhos”.

O Movimento “Mães que oram pelos filhos” surgiu quando uma 
moça ao ler o livro “Todo filho precisa de uma mãe que ora” e pediu a 
sua mãe que começassem a rezar em família pelos filhos.

Escolhemos esta data, porque em 30 de março de 2011 um grupo 
de mães da Paróquia São Camilo de Léllis, em Mata da Praia, Vitória/
ES, começou a se reunir uma vez por semana para orar pelos seus filhos. 
A demanda inicial era buscar ajuda e orientação para a educação reli-
giosa dos filhos diante do contexto atual e aprender a orar e interceder 
por eles.

Ao longo do tempo, o movimento avança pelas mídias sociais e 
alcança pessoas de fora e não somente com obras espirituais, pois sur-
gem necessidades materiais de ajudar a igreja e instituições em obras 
de caridade. Inclusive em nosso Estado já existem grupos de mães que 
oram pelos filhos em várias paróquias.

Por isso, justificamos esta propositura por entender que não pode 
haver um presente melhor para uma mãe do que a salvação de seus fi-
lhos. Precisamos de mães que mesmo na agitação desse mundo tenham 
tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos.

A mãe carrega o filho no coração, no ventre, nos braços, nos 
sonhos, nas orações. Nenhuma outra força na vida de um filho é tão 
poderosa e influente como a mãe. Ser mãe é ser líder, pois ninguém 
influência mais do que uma mãe.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a apro-
vação da presente propositura.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 28 de Junho de 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 311 /2022

Considera de utilidade pública a 
Associação Beneficente – ANGELITA 
ANJO DE LUZ.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Be-
neficente – Angelita Anjo de Luz, com sede no município de Estreito, 
Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de maio de 2022. - 
ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição da República de 1988 traz no rol dos direitos so-
ciais a saúde, educação, lazer, esporte, dentre outros, como essenciais 
para promover a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a As-
sociação Beneficente – Angelita Anjo de Luz amplia o acesso a esses 
direitos garantidos pela Constituição Federal como forma de viabilizar 
a transformação social e econômica na comunidade em que atua, fato 
que contribui para a formação de cidadãos mais críticos e integrados no 
município de Estreito. 

A Associação Beneficente – Angelita Anjo de Luz, situada em 
Estreito - MA, é uma entidade que presta serviços assistenciais às famí-
lias, crianças e adolescentes que residem na zona rural e urbana na cida-
de de Estreito, promovendo saúde, educação, lazer e esporte, a exemplo 
do Programa de saúde oral infantil realizado periodicamente.

Diante do exposto, o presente projeto tem como objetivo reco-
nhecer a utilidade pública da referida entidade, a fim de facilitar o tra-
balho da associação na promoção de direitos e melhoria da qualidade de 
vida da comunidade atendida na cidade de Estreito – MA.

 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de maio de 2022. - 

ROBERTO COSTA - Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI Nº 312 /2022

Considera de utilidade pública a 
Associação de Artesão e Artesãs de Nova 
Olinda do Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de 
Artesão e Artesãs de Nova Olinda do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2022. - RO-

BERTO COSTA - Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA

A Associação de Artesão e Artesãs de Nova Olinda do Maranhão, si-
tuada na Rua Santa Luzia, nº 120, em Nova Olinda do Maranhão, é uma 
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organização sem fins lucrativos que tem por finalidade de representar, 
incentivar, apoiar e assistir os artistas que exercem atividades artesa-
nais, culturais e desportivas na cidade. Sua atuação se estende desde 
o ano de 2006 com realização de ações culturais e sociais, prestando 
relevantes serviços de interesse da comunidade a fim de proporcionar a 
melhoria da qualidade de vida da população local.

A atuação da associação ocorre dentro da comunidade através 
de trabalhos culturais com crianças e adolescentes, jovens adultos e 
mulheres com a realização de brincadeiras no período junino, danças 
folclóricas, artesanato, incentivo ao esporte e reforço escolar. 

Desse modo, o presente projeto tem como objetivo reconhecer 
a utilidade pública da referida associação a fim de facilitar o trabalho 
da entidade na promoção de direitos e melhoria da qualidade de vida 
da comunidade atendida pela Associação de Artesão e Artesãs de Nova 
Olinda do Maranhão.

Ante o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente 
proposta. 

       
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2022. - RO-

BERTO COSTA - Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI Nº 313 / 2022.

Dispõe sobre a instituição da “Se-
mana Estadual do Esporte Universitá-
rio” no Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituído a “Semana Estadual do Esporte Universi-
tário” no Estado do Maranhão.

Art. 2º A “Semana Estadual do Esporte Universitário” com-
preenderá a realização de eventos esportivos, educacional, social e cul-
tural e será comemorada, anualmente, na semana do dia 20 de setembro.

Art. 3º A “Semana Estadual do Esporte Universitário” contará 
com competições, exposições, demonstrações e apresentações, voltadas 
para os iniciantes e profissionais com o objetivo de difundir o esporte 
nas suas mais diversas modalidades esportivas.

Art. 4º O evento contará, obrigatoriamente, com programação 
para pessoa com deficiência.

Art. 5º O evento ora instituído passará a constar no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

Art. 6º A organização do evento contará com uma comissão or-
ganizadora, em cada edição do evento, para elaborar o regulamento da 
“Semana Estadual do Esporte Universitário” a ser criada e gerida pela 
Federação Acadêmica Maranhense de Esportes (FAME) que é reconhe-
cida como entidade de Utilidade Pública.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, reno-
vadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 28 de Junho de 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A prática esportiva é reconhecidamente uma forma de integração 
social entre as pessoas além de proporcionar qualidade de vida tendo 
em vista os benéficos para a saúde.

Além disso, após 1949, com a criação da Federação Internacional 
do Esporte Universitário (FISU) e a primeira Universidade, realizada 
em 1959 na Itália, que o esporte universitário se difundiu pelo mundo e 
desde 2015 é reconhecido pela UNESCO como instrumento essencial 
para proporcionar o equilíbrio entre corpo e mente, propagando valores 
com solidariedade, disciplina e união (Gomes, 2014).

A prática de esportes é uma atividade de suma importância para 
todos, visto que proporciona uma melhor qualidade de vida por meio 

dos seus diversos benefícios como, prevenção de agravos crônicos, me-
lhora na autoestima, aumento da concentração, controle da ansiedade, 
estresse e insônia, aumento da disposição para a realização de ativida-
des cotidianas, dentre outros.

No meio acadêmico, diante das demandas e dos parâmetros exi-
gidos, o esporte contribui para estimular vínculos, melhora das relações 
interpessoais, inclusão dos alunos ao ambiente universitário, amenizan-
do assim as cobranças da rotina.

Neste cenário, as atléticas são organizações estudantis de caráter 
esportivo responsáveis por incentivar o esporte dentro das universida-
des. Para tanto, trabalham como organizadores de eventos e campeona-
tos, contribuem para minimizar possíveis obstáculos iniciais presentes 
neste meio, tais como a dificuldade de integração, contribuindo para o 
aumento ou a melhora do desempenho acadêmico.

Assim, a instituição de uma semana toda dedicada ao Desporto 
Universitário vai propiciar a canalização dos esforços Estaduais para 
difundir o esporte como ferramenta de inclusão social e melhoria da 
saúde.

Diante disto, o objetivo desta propositura é relatar a importância 
do esporte universitário para o estudante.

Devido a importância do exposto é que solicito o apoio dos no-
bres pares, para aprovação desta propositura.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 28 de Junho de 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 314 /2022

Institui o Programa Estadual de 
Equoterapia como método terapêutico de 
habilitação e reabilitação de pessoas com 
deficiência e/ou com mobilidade redu-
zida na rede pública de saúde, e política 
de educação inclusiva no ensino e apren-
dizagem na rede pública de educação, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Equoterapia como 
como método terapêutico, de tratamento para habilitação e reabilitação 
de pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida na rede pú-
blica de saúde, e política de educação inclusiva no ensino e aprendiza-
gem na rede pública de educação, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se como 
Equoterapia, o método de reabilitação que utiliza o cavalo em aborda-
gem interdisciplinar nas áreas de saúde e educação voltada ao desen-
volvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência e/ou com mobi-
lidade reduzida.

Art .2º A equoterapia é empregada no tratamento de lesões neu-
romotoras de origem encefálica ou medular, patologias ortopédicas 
congênitas ou adquiridas, disfunções sensório-motoras, distúrbios evo-
lutivos, comportamentais, de aprendizagem e emocionais, entre outros, 
desde que condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psi-
cológica e fisioterápica.

Art. 3º O Programa Estadual de Equoterapia consistirá nas se-
guintes diretrizes:

I – desenvolvimento de programas e ações voltados para a Equo-
terapia como método terapêutico, de acordo com as necessidades e po-
tencialidades do praticante;

II -  equipe multiprofissional, constituída por uma equipe de 
apoio composta por médico e médico veterinário e uma equipe míni-
ma de atendimento composta por psicólogo, fisioterapeuta e um profis-
sional de equitação, podendo, de acordo com o objetivo do programa, 
ser integrada por outros profissionais, como pedagogo, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional e professores de educação física, que devem pos-
suir curso específico de equoterapia;

III – acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo prati-
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cante, com o registro periódico, sistemático e individualizado das infor-
mações em prontuário;

IV – provimento de condições que assegurem a integridade física 
do praticante, como:

a) instalações apropriadas;
b) cavalo adestrado para uso exclusivo em equoterapia;
c) equipamento de proteção individual e de montaria, quando as 

condições físicas e inteelctuais do praticante permitirem;
d) vestimenta adequada, quando as condições físicas e intelec-

tuais do praticante permitirem;
e) garantia de atendimento médico de urgência ou de remoção 

para unidade de saúde, em caso de necessidade.
V - desenvolvimento e participação das famílias dos pacientes 

na definição e controle das ações e serviços de saúde, nos termos da 
Constituição Federal;

Art. 4º Poderá haver a celebração de convênio com instituições 
públicas e privadas, visando o desenvolvimento das diretrizes elencadas 
no artigo 2° desta Lei. 

Art. 5º As ações programáticas relativas a Equoterapia, assim 
como as questões a ela ligada serão definidas em normas técnicas a 
serem elaboradas segundo critérios e diretrizes, estabelecidas nesta Lei, 
garantida a participação de entidades e profissionais envolvidos com a 
questão, universidade pública e sociedade civil.

Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação

Art. 7 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de junho de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Outrossim, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
seu artigo 7°, a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.

A equoterapia é um método educacional e terapêutico, que uti-
liza o cavalo como instrumento de trabalho dentro de uma abordagem 
interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação. Ela foi reco-
nhecida pelo Conselho Federal de Medicina como recurso terapêutico 
de reabilitação motora no dia nove de abril de 1997, e como método 
educacional pela Divisão de Ensino Especial da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal, instituição conveniada à ANDE-BRASIL. Atual-
mente, é regulamentado pela Lei Federal 13.830/2019.

De acordo com a pesquisadora  Profa. Dra. Raquel Yvonne Aran-
tes Baccarin, a semente da Equoterapia foi plantada no Brasil na década 
de 70. Entre os anos de 1976 e 1977, um rapaz com síndrome de Down 
participava e era conduzido em aulas de hipismo, na Sociedade Hípica 
de Brasília (SHBr), dentro do respeito às suas limitações. As modifica-
ções de comportamento e o desempenho escolar desse rapaz, sempre 
para melhor, começaram a ser relatadas por seus familiares, amigos e 
professores.

A importância histórica do cavalo no processo da evolução hu-
mana é inegável. Ao longo dos tempos ele foi utilizado como meio de 

trabalho, lazer, esporte e tantos outros. Atualmente, este animal, com 
tantas virtudes e qualidades, vem se destacando como agente de reabi-
litação e educação no tratamento de pessoas com necessidades educati-
vas especiais, dando origem à equoterapia.

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo para 
proporcionar uma série de benefícios aos praticantes. É um tratamento 
complementar à fisioterapia, e tem como principal objetivo a melhora 
física, social e psíquica dos pacientes. O motivo principal do sucesso 
da equoterapia é, sem dúvidas, o cavalgar do equino. O movimento 
rítmico (marcha) do animal tem 90% de semelhança com o andar do 
ser humano.

Os ganhos promovidos pela Equoterapia são mediados por pro-
fissionais que atuam em uma equipe multiprofissional em perspectiva 
interdisciplinar. Segundo pesquisadores, a equoterapia voltada ao bem-
-estar e a qualidade de vida pode ser feita várias vezes por semana, não 
havendo limite de idade, cujos resultados aparecem já nas primeiras 
sessões.

É valido destacar que, as pessoas com deficiência precisam de 
serviços de saúde que propiciem um tratamento qualificado, sendo 
essencial o apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e científico, 
visando a capacitação dos profissionais multidisciplinares.

O cavalo na Equoterapia estimula a mente e o corpo do paciente 
por meio da sua cavalgada, nos movimentos tridimensionais, esta ati-
vidade exige participação do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do 
próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilí-
brio.

Importante mencionar que, a Secretaria de Segurança Pública do 
Maranhão, por intermédio da Polícia Militar, em parceria com a Asso-
ciação Maranhense de Equoterapia (AME) e uma Equipe de Multipro-
fissionais Voluntários, oferecem a equoterapia. Criado em 20 de janeiro 
de 2005 através do Decreto Lei nº 21.021, o seu principal objetivo é 
possibilitar a inclusão social e educacional de pessoas com deficiências, 
através do uso do cavalo com acompanhamento de profissionais capa-
citado. Todavia, sendo de suma importância e grandeza, sua estrutura 
deve ser ampliada. A fila de espera é gigantesca e acaba não havendo 
vaga para atender todos. 

Ressalta-se que, a atuação do Estado é importante para promover 
o desenvolvimento ideal e o bem-estar de pessoas com deficiência, sen-
do as políticas do Programa Estadual de Equoterapia fundamentais para 
a sua qualidade de vida. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, que se 
aplica para todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contex-
to, as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Outrossim, o 
art. 3°, IV, enfatiza a promoção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a integra-
ção das pessoas com deficiência, nos termos do art. 24, XII e XIV, da 
Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde; XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis às pessoas com deficiência.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de junho de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual
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MOÇÃO Nº 016 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração a Dr. Anna Graziella Neiva, parabenizando pela posse 
como nova integrante da Comissão Especial de Direito Eleitoral da 
OAB nacional

A juíza eleitoral Anna Graziella Neiva, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), foi empossada como consultora da 
Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do 
Brasil.

Salienta-se que é segunda vez que a advogada maranhense – hoje 
membro do TRE – integra o colegiado. nas duas vezes ela contou com 
o apoio de Thiago Diaz, ex-presidente da OAB no Maranhão e atual 
conselheiro federal.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a Dr. Anna 
Graziella Neiva, parabenizando e desejando sucesso frente a Comissão 
Especial de Direito Eleitoral da OAB nacional.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de junho de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 173 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada 
Sessão Solene para a primeira semana de julho, tendo como tema cen-
tral homenagear os 50 anos da história do Sebrae – Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; logo, há razões que revestem 
o momento de muito significado. Uma história de muitas conquistas 
e de valorização dos Micro e Pequenos Empreendedores brasileiros e 
maranhenses.

O Sebrae, ano após ano, oferece centenas de opções de progra-
mas, treinamentos, consultorias e cursos de capacitação, voltados para 
o fortalecimento da gestão empresarial, da competitividade e da produ-
tividade dos pequenos negócios. 

Assim, com esta Sessão Solene, a Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão faz justa homenagem à vitoriosa trajetória de meio século dos 
serviços prestados à causa da promoção do empreendedorismo, o apoio 
às MPE e o engajamento com o desenvolvimento do país.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS – MA, 
EM 23 DE JUNHO DE 2022. - Ariston Ribeiro - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 174/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada 
sessão solene com a maior brevidade possível, tendo como tema central 
homenagear o empresário FRANCISCO JOSÉ HONAISER, conde-
corado com o título de cidadão maranhense. 

Por fim, agradeço a atenção dispensada, na certeza do pronto 
atendimento. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de junho 
de 2022. - Ciro Neto - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 4643 / 2022

Senhor Presidente,

 Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que através da presente Indi-
cação, seja encaminhado ofício ao Superintendente Estadual do Banco 
do Brasil pleiteando que sejam tomadas providências para a instalação 
nesse Poder, de um caixa eletrônico com depósito imediato.

Com a suspensão do funcionamento do Posto do Banco do Brasil 
nesta Casa, devido à Pandemia de COVID-19, a instalação de um caixa 
eletrônico com depósito imediato, possibilitará que após a verificação 
das notas, o valor seja creditado automaticamente na conta do benefi-
ciário, agilizando todo o processo do depósito.

 Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação des-
ta Indicação, esperando contar com a sensibilidade do Superintendente 
Estadual do Banco do Brasil.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em 14 de junho de 2022. - Edivaldo Ho-
landa - Deputado Estadual - PSD

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

INDICAÇÃO N° 4644/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine ao 
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Aparício Bandeira, em 
caráter de urgência,  a recuperação asfáltica na sede do município de 
Cândido Mendes (MA), tendo em vista o estado de deterioração das 
ruas causada pelas fortes chuvas.

A referida obra é de grande importância, pois as precárias con-
dições de trafegabilidade em decorrência do intenso período chuvoso, 
causaram permanentes transtornos, aos moradores que lá residem e aos 
condutores de veículos que por ali trafegam e convivem diariamente 
com a grande dificuldade de acesso.

Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela 
falta desse serviço, que se constitui um direito social do cidadão, so-
licitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador no 
sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse investimento 
estrutural será assegurado, aos moradores daqueles município, o direito 
a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de maio de 
2022 - DANIELLA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 4645/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine 
ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), Senhor  
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Paulo Casé Fernandes, em caráter de urgência,  a instalação de um 
RESTAURANTE POPULAR na cidade de Cândido Mendes, neste 
Estado. Destinado ao preparo e à comercialização de refeições saudá-
veis oferecidas a preços acessíveis à população, beneficiando trabalha-
dores formais e informais de baixa renda, desempregados, estudantes, 
aposentados, moradores de rua e famílias em situação de risco de in-
segurança alimentar e nutricional, sendo também, um pólo gerador de 
emprego e renda que prioriza a aquisição de gêneros alimentícios pro-
duzidos na própria região, com entrega direta no local, como forma de 
reduzir custos e garantir qualidade e geração de renda aos agricultores 
locais, além de oferecer cursos profissionalizantes aos moradores da 
região.

A alimentação é um direito básico de todo cidadão, garantido pela 
Constituição Federal. E proporcionar uma alimentação de qualidade de 
forma íntegra, sem política de assistencialismo nem caridade, cobrando 
um valor mínimo por refeição, faz com que o cidadão de baixa renda 
ou que está passando por dificuldades sinta-se valorizado e tenha forças 
para continuar na luta em busca de dias melhores.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de maio de 
2022 - DANIELLA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 4646/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão e ao Secretário de Estado 
de Administração Penitenciária, Sr. Murilo Andrade de Oliveira, que 
determinem, em caráter de urgência,  a execução da obra de pavi-
mentação intertravada (10.000) no município de Cândido Mendes 
(MA). A obra é de grande importância, pois, são precárias as condições 
de trafegabilidade nas ruas da referida cidade, causando permanentes 
transtornos aos moradores que lá residem e aos condutores de veículos 
que por ali trafegam e convivendo diariamente com a grande dificulda-
de de acesso. A efetivação desse investimento estrutural será assegurada 
aos moradores do município o direito a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de maio de 
2022 - DANIELLA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 4647 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Carlos Brandão e para Secretária das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano (Secid), a Senhora Joslene Rodrigues, para 
que seja construída uma praça da família na sede do município de 
Cândido Mendes (MA), através do Programa de Revitalização de Pra-
ças e Espaços Públicos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de maio de 
2022 - DANIELLA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4648/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz Rocha, 
Senhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4649/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4650/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 9
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4651/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4652/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4653/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4654/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VER-
MELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4655/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
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fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4656/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4657/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4658/2022

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4659/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4660/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho 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 4661/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO refe-
rente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 4662/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Se-
nhor Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4663/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 

doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4664/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4665/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimun-
do Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4666/2022

Senhor Presidente,

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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 4667/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4668/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4669/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4670/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor 
Francisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4671/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERME-
LHO referente à doação de sangue. 
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O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 

doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4672/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora 
Raimunda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4673/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 
referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4674/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à 
doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4675/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4676/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
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doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4677/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JUNHO 
VERMELHO referente à doação de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4678/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO referente à doação 
de sangue. 

O mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a 
doação de sangue. Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campa-
nha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma 
bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações di-
versas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a 
doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja trans-
fusão seja necessária. Todos podem ajudar a salvar vidas! Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de junho de 
2022.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4679/2022

Senhor Presidente,

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 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Sr. Carlos Brandão, bem 
como a Excelentíssima Secretaria de Educação Luzinete Pereira da 
Silva, solicitando providências em âmbito do transporte público de qua-
torze famílias do POVOADO SEREJO, para que seja disponibilizado  
ônibus para o transporte escolar gratuito dos alunos da rede públi-
ca do  município de Boa Vista do Gurupi/Ma.

A Presente indicação visa assegurar o direito e garantias funda-
mentais, garantindo à educação e segurança de todos e dever do Estado 
e da Família. Em relação à criança e ao adolescente, a educação é di-
reito e dever de absoluta prioridade. Por essa razão, o acesso ao ensino 
obrigatório é gratuito e qualificado como direito subjetivo, assegurada 
a sua universalização, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria, é a responsabilização das autoridades.

De acordo com informações das famílias, a escola teria ficado vá-
rios meses sem aulas, retornando as atividades a pouco tempo, mas per-
sistindo a falta de transporte escolar. Os responsáveis com intenção de 
amenizar os prejuízos causados pela falta de aula, decidiram que seus 
filhos iriam à escola mesmo que fosse a pés, os alunos precisam per-
correr 4 km andando ou dependendo de carona para chegar até escola.

Em atitude emergencial, o vereador Francisco das Chagas da Sil-
va, vulgo Seninha, tentando solucionar o problema se habilitou a fazer 
o transporte dos alunos em seu carro particular, fazendo o deslocamento 
até a escola. O direito à educação de crianças e adolescentes se sobres-
sai e prepondera frente a qualquer dos princípios da Administração Pú-
blica neste sentido, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, 
de modo que deve ser obtida solução imediata para franquear transporte 
aos alunos da rede estadual de ensino, que já foram privados de meses 
sem aulas e sem o devido deslinde pelo ente público responsável.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
                                              
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 23 de junho de 
2022.- DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4680/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada ao Exmo. Governador Carlos Brandão e ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública, Sílvio Leite, solicitando a 
reativação do posto policial rodoviário localizado no povoado de Três 
Marias, no município de Peri Mirim. Tal medida é necessária para que 
o nível de segurança da comunidade seja elevado, diante do aumento da 
violência na região. 

Dessa forma, é primordial a atuação do Estado afim de garantir 
a segurança, de sua competência, tendo em vista que pelo município 
transitam inúmeros carros que vêm da baixada para o porto do Cujupe. 
Assim, é essencial a reativação do posto para auxiliar no combate à 
criminalidade. 

Dessa forma, faz-se necessário a questão de segurança que é 
competência do Estado, visto que o município transita inúmeros carros 
que vem dos municípios da baixada para o porto do Cujupe, o propósito 
é combater a criminalidade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 23 de junho de 2022. - ARISTON RIBEIRO - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  4681 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelen-
tíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício Ban-
deira, solicitando a recuperação asfáltica da Rua 1 do Residencial 
São José, Travessa 1 e 2 e Rua 2 do Residencial Ana Carolina e da 
Travessa 1 à 11 do Bairro Saramantha em São José de Ribamar, os 
locais citados estão intrafegáveis, devido ao período chuvoso a situação 
do asfalto se tornou precária, necessitando de recuperação urgente.

Dada a importância dessa intervenção no processo de urbaniza-
ção da cidade, a comunidade de São José de Ribamar/MA espera que a 
presente propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua 
Excelência, o secretário Estadual de Infraestrutura.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 26 de junho de 2022.  - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO 4682/2022

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após 
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo  
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão e ao Di-
retor-Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Mara-
nhão - CAEMA, Senhor Marcos Aurélio Freitas, solicitando que sejam 
adotadas, pela CAEMA, as medidas legais e administrativas para que 
a referida empresa assuma a gestão da prestação de serviço de abaste-
cimento de água potável e de saneamento básico no Residencial 21 de 
abril, situado no Bairro Maracanã, São Luís /MA.

Tal solicitação se faz necessária pela precariedade no abasteci-
mento de água potável e o saneamento básico na região, que  já se tor-
nou de extrema necessidade no referido bairro,  pois a impossibilidade 
de gestão pela União de Moradores do Residencial 21 de abril, tornou 
muito onerosa e ineficiente  para seus associados, que são famílias ca-
rentes. E com o objetivo de garantir o acesso à água e saneamento bá-
sico das 300 famílias locais com aproximadamente 1.500 habitantes se 
faz suma importância a gestão desse Sistema pela CAEMA. Gerando 
assim, melhoria na qualidade de vida da comunidade local.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Be-
ckman em São Luís, 24 de junho de 2022. - ARNALDO MELO - 
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, O Deputado Ciro Neto 

por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do ora-

dor) – Senhor Presidente, colegas, internautas, aqueles que nos assis-
tem através da TV Assembleia, o nosso bom-dia. Meus amigos, hoje 
eu gostaria de ressaltar uma denúncia que recebemos vindo da cidade 
de Joselândia, onde a barragem do Flores estaria ainda com as suas 
comportas danificadas, prejudicando diversos lavradores ali à margem 
do Flores e também podendo prejudicar quem sabe no próximo inverno. 
Por quê? A barragem do Flores, com as suas comportas danificadas da 
forma que está e fechadas, a água se represa em maior quantidade na 
barragem e os produtores acima da barragem, no município de Jose-
lândia, Presidente Dutra e de Tuntum, não estão podendo ainda fazer 
suas plantações na área de várzea da barragem, porque o normal seria 
a redução desta água nesse período. E os produtores abaixo da barra-
gem já começam também a ficar preocupados, porque o fluxo de água 
que está correndo é pouco. O que poderá prejudicar as plantações, as 
irrigações que têm abaixo da barragem. Da mesma forma também, nós 
temos a preocupação que, se a barragem não está liberando água na 
quantidade correta para o período, quando chegar o inverno, ela esta-
rá com a sua capacidade de armazenamento comprometida, sendo que 
ela terá um vazamento com maior quantidade pelo sangrador, podendo 
levar cidades como Pedreiras e Trizidela a quadros de enchentes mais 
severas. Então, diante disso, nós estamos oficializando o expediente ao 
DNOCS para que, o mais rápido possível, possa ir até à barragem do 
Flores e solucionar este problema. Essa é uma luta minha, da Deputada 
Thaisa, do Deputado Vinícius. E há muito tempo nós estamos nessa 
luta. Já estivemos algumas vezes na cidade de Fortaleza junto ao DNO-
CS, procurando melhorar essa questão da infraestrutura das barragens 
no nosso estado. Também, Senhor Presidente, gostaríamos de ressaltar, 
hoje, a sessão produtiva que tivemos na CCJ, onde tivemos um projeto 
de lei de minha autoria, aprovado na Comissão de Constituição e Jus-
tiça. O projeto de Lei 085 trata sobre a proibição da venda de qualquer 
tipo de medicamentos em mercados, supermercados, conveniências e 
estabelecimentos similares no nosso estado. Esse projeto vem de uma 
pauta construída junto a categorias de saúde, ao Conselho de Farmácia, 
onde, infelizmente, o nosso Estado ainda lidera o ranking na comercia-
lização de produtos farmacêuticos falsificados. E esses produtos sendo 
comercializados em estabelecimentos diferentemente de farmácias fica 
fácil a venda desses produtos. E agora, com esse nosso projeto de lei, o 
nosso intuito é coibir a venda de medicamentos falsos, coibir a venda de 
medicamentos que podem propiciar em automedicação e criar, assim, 
cada vez mais, resistência aos medicamentos que são comercializados. 
E também, é claro, Senhor Presidente, aqui deixar os meus parabéns à 
cidade de Presidente Dutra, que hoje completa 78 anos de emancipa-
ção política, uma cidade pujante na região Central do Maranhão. Aqui 
deixar o meu respeito e os parabéns a todos os presidutrense natos e de 
coração que fazem com que aquela cidade venha a se desenvolver e ter 
esse crescimento grandioso dentro da região central e se destacando. 
Fica aqui os meus parabéns a todos da cidade de Presidente Dutra. Era 
o que tínhamos para hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Parabenizar o Deputado Ciro Neto pelo 
discurso, pela preocupação com a Barragem de Flores, pela sua atua-
ção permanente e também parabenizar a querida cidade de Presidente 
Dutra. Deputado Ciro, parabéns pela sensibilidade, parabéns pela ho-
menagem. Com a palavra, o Deputado Yglésio por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Senhoras e senhores, bom dia a todos. Subo a esta tribuna, claro, 
não poderia deixar de tocar na pauta que estamos defendendo há alguns 
dias em relação ao concurso da Assembleia Legislativa. A Mesa Direto-
ra da Casa tomou a atitude correta de, incialmente, suspender o certame, 
mas é claro, há necessidade clara e inequívoca de que seja anulado de 
fato o concurso e que a fundação que fez o certame seja substituída. 
Não tem como a gente levar adiante isso aí, um processo viciado e que 
está sendo alvo de investigação, inclusive, pelo Ministério Público. O 
Presidente Othelino tenho certeza que, nas próximas semanas, fará o 
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certo, que é anular esse processo. O Ministério Público, inclusive, já se 
manifestou em favor disso, em torno da substituição da banca. E eu fico 
feliz por ter contribuído para isso, com as denúncias de fraude que nós 
trouxemos até aqui. Preciso ressaltar que a Casa não responde por essas 
fraudes. Isso aí foi uma quadrilha externa que se instalou dentro da ban-
ca do concurso, que lamentavelmente ocorreu. Mas o tempo vai mostrar 
que nós tínhamos razão em relação a isso. Outra pauta que eu trouxe 
na semana passada que é importante trazer, até por questão de justiça: 
ontem nós fomos convidados pelo presidente do TJ, o Desembargador 
Paulo Velten, que está se despedindo aí do Governo em exercício do 
Maranhão. Aproveito para mandar uma saudação calorosa a ele pelo 
trabalho que fez nesse momento difícil do Governador Brandão. Ele 
marcou uma reunião ontem. Nós fomos recebidos pela presidente da 
comissão do concurso do TJ, a juíza Jackeline Caracas. A Dra. Jackeline 
fez uma videoconferência com o pessoal do Cebrasp. Nós fizemos uma 
série de indagações com a comissão das pessoas que tentaram prestar 
o concurso e tiveram suas inscrições indeferidas. Preciso trazer alguns 
números aqui em relação ao concurso. Foi o seguinte: o concurso Ce-
brasp teve 4.951 inscritos; 3.653 pessoas pagaram, 73%; 1.298 isentos, 
26,03%. Então 27% dos candidatos, ao final, que pagaram a inscrição 
não tiveram a inscrição deferida. Então foram 2.310 deferidas, ou seja, 
46%, menos de 50% das pessoas que tiveram a inscrição deferida vão 
poder, é claro, seguir no concurso. E recursos, 25% das pessoas do total 
manifestaram interesse em recorrer; 1.382 não manifestaram, ou seja, 
uma de cada quatro pessoas está recorrendo da decisão. E isso acon-
teceu não por fraude. Eu preciso deixar isso muito claro para ter um 
compromisso com a verdade, até para dizer que eu fiquei contemplado, 
me senti contemplado com as explicações da presidente da banca, da 
comissão com o pessoal da Cebrasp. Não há má fé do concurso. Du-
rante todos os dias, o sistema plataforma recebeu recursos. Claro que, 
nos últimos dias, isso aumentou de maneira exponencial praticamen-
te. Então há situações que foram identificadas no curso do processo 
de algumas instabilidades, uma confusãozinha em relação ao link, que 
disse que tinha sido deferido, mas o edital diz que a pessoa tinha que 
fazer o upload dos documentos para poder, ao final do concurso, de 
fato, ter inscrição deferida. Eles corrigiram isso. Deram um prazo extra. 
Eu fiz uma ressalva do sistema de e-mail, de comunicação por e-mail, 
porque o CEBRASP deveria ter colocado isso à disposição, uma caixa 
de e-mail, assim um disparo de e-mail ou de WhatsApp também, que 
hoje é uma ferramenta possível para apontar pendência. Nós fizemos 
solicitação muito mais com caráter humanitário do que legal tendo em 
vista que, dentro do edital, a fundação e o TJ, de fato, estão amparados. 
E aí a gente pediu que fosse concedido o novo prazo para envio dessas 
documentações, para essa complementação. Eu acho que quando tem 
uma injustiça ou um problema, uma pessoa que seja prejudicada já vale 
uma análise quanto à possibilidade de considerar isso. Então, mais uma 
vez, a gente ressalta que é idôneo o concurso que o TJ está fazendo. Vou 
pedir um minuto a mais, Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELINGTON DO CURSO - Mais um minuto ao Deputado Yglésio, 
ou o tempo que ele julgar necessário. Concedido.

O SENHOR DEPUTADO YGLÉSIO – Obrigado. Então o con-
curso é idôneo. O trabalho da comissão está sendo feito de maneira 
correta. Preciso dar esse testemunho mesmo positivo em relação ao que 
está acontecendo. Claro que, lamentavelmente, menos de 50% de ins-
crições deferidas é uma coisa a se lamentar. Sinal que o CEBRASP 
pode evoluir nos seus concursos em termo de plataforma, para tor-
nar uma plataforma mais intuitiva, que dê um segmento melhor, um 
acompanhamento melhor. Querendo ou não, cada inscrição custou R$ 
304,00. O concurso arrecadou um milhão, cento e onze mil e quinhen-
tos e vinte reais aproximadamente de inscrições. Pessoas perderam di-
nheiro. A inscrição obedece a uma resolução do CNJ que é 10% do 
subsídio da magistratura. Então foi feito de forma restrita mesmo ao 
que a Resolução do CNJ manda, ou seja, tudo em conformidade. E a 
gente lamenta que tantas pessoas tenham ficado de fora. Fica a lição: o 
CEBRASP precisa melhorar esta plataforma; mas não tem ilegalidade. 
As pessoas que, porventura, identificarem problemas pontuais, reco-

mendo que procurem a justiça, mandato de segurança para garantir o 
seu deferimento de inscrição. Que acione o CNJ, eventualmente, quem 
se achar prejudicado, mas não acredito no sucesso em relação a isso, 
porque está sendo feito em conformidade com o edital. Então quando 
sobe à tribuna, de posse de todas as informações, de maneira humilde, 
a gente precisa trazer a verdade. E, claro, se houve situações pontuais 
que as pessoas têm probatório para sustentar as suas defesas de man-
dado de segurança, a gente espera que logrem êxito. A gente quer que 
mais pessoas prestem concurso. É como a Doutora Jaqueline me disse, 
não há nenhum interesse do Tribunal e Justiça em reduzir o acesso ao 
concurso, em tornar o concurso menos concorrido. Ao contrário, mais 
pessoas fazendo são mais pessoas com possibilidade, de maior preparo 
para ingressar na magistratura, cada vez mais juízes com formação sóli-
da, capazes de solucionar os problemas do dia-a-dia rumo à pacificação 
social que nós tanto almejamos. Recebi uma denúncia também, para 
finalizar aqui o pronunciamento, não podia deixar de tratar disso, em 
relação a uma clínica de neuropsiquiatria chamada Clínica São Francis-
co. Essa clínica está com atraso de salário. Uma comissão de servido-
res nos pediu para tratar disso. Lamentavelmente são pessoas que estão 
dois e três meses sem receber salário e precisam receber seus salários, 
para que, de fato, as obrigações alimentares que têm, principalmente 
nesse momento tão difícil, sejam cumpridas. A gente pede para que a 
direção da clínica direcione esforços no sentido de regularizar esses sa-
lários, e que os funcionários que estejam sendo prejudicados procurem, 
imediatamente, o Ministério Público do Trabalho para que ele possa 
agir em favor de vocês. Nós tivemos aquela denúncia que nós fizemos 
tempos atrás em relação ao Hospital São Domingos. A boa notícia é 
que o Ministério Público do Trabalho conseguiu firmar um TAC depois 
daquela denúncia, arquivou a denúncia porque o hospital cumpriu as 
regras dentro do que a gente preconizou aqui na tribuna. E isso é muito 
importante. Isso é resultado de mandato. Isso não é blá-blá-blá, não é 
mi-mi-mi. Isso é trabalho. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Com a palavra, o Deputado Wellington do curso por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Zito Rolin, demais 
pares, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da 
TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia. Que Deus seja louva-
do. Trago à tribuna desta Casa um tema de suma importância, que é 
o combate à violência, o aumento da criminalidade. Uma luta perma-
nente do professor e deputado Wellington do Curso. E ontem fomos 
surpreendidos com mais um lamentável crime, mais um crime contra as 
mulheres. Já é o trigésimo feminicídio no estado do Maranhão somente 
no ano de 2022. Em 2019, quarenta e oito mulheres foram vítimas de 
feminicídio; em 2020, sessenta; em 2021, cinquenta e sete; em 2022, 
vinte e nove mulheres até ontem. Ontem uma moça foi assassinada, 
mais um crime bárbaro. Até quando vão desrespeitar as mulheres? Até 
quando isso vai acontecer? Então a nossa luta permanente em defesa 
das mulheres. A nossa luta permanente no combate ao feminicídio. E 
precisamos ter a punição. Nós precisamos entender que não pode ficar 
como está. Qual o maior problema? É que o agressor se encontra numa 
situação, às vezes, confortável. E não tem investigação, não dão con-
tinuidade. Só mesmo quando os casos estão mais graves que chamam 
a atenção da mídia. Então há a necessidade de um empenho maior da 
Polícia Civil na investigação, da Polícia Militar. Então o empenho das 
Polícias Civil e Militar, principalmente, para prender e durante a inves-
tigação, porque a impunidade é que gera essa violência contra a mulher. 
Tem muitos casos em que eles se sentem à vontade para cometer o cri-
me, para agredir, para bater, para assassinar. Então a nossa luta, mais 
uma vez, em defesa das mulheres do estado do Maranhão. Falando em 
violência, Senhor Presidente, fazemos um destaque também da grande 
quantidade de assaltos, grande quantidade de furtos, de roubos. Mas o 
que chamou atenção, nessa última semana, foram os assaltos praticados 
próximo às escolas. Crianças e adolescentes sendo assaltados, levando 
os seus celulares, sendo ameaçados com arma na cabeça. Falta de se-
gurança próximo às escolas. Já não basta a falta de segurança em todo 
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o estado do Maranhão? Já não basta a falta de segurança que os mar-
ginais estão invadindo as casas, entrando nas casas e agora assaltando 
crianças e adolescentes na porta de escola? É por isso que temos lutado 
pela nomeação dos aprovados. Nossa luta é permanente para aumentar 
o efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nós temos o me-
nor efetivo de Polícia Militar de todos os tempos, o menor efetivo da 
história, o menor efetivo da Polícia Militar, proporcionalmente, com-
parado com outros estados. É preciso fazer alguma coisa urgente. O 
Governo do Estado precisa reagir. O Secretário de Segurança Pública 
precisa reagir. Nós, inclusive, estamos aqui com um requerimento em 
aberto. Solicitamos que o Secretário de Segurança viesse à Assembleia 
Legislativa prestar esclarecimentos sobre o aumento da criminalidade, 
o aumento da violência, o aumento dos crimes de feminicídios e agora 
mais um crime de feminicídio e o baixo efetivo da Polícia Militar e da 
Polícia Civil. Por isso estamos aguardando a confirmação por parte da 
Mesa Diretora da data para que nós possamos nos reunir, possamos 
ouvir, no plenário desta Casa, o Secretário de Segurança Pública. Eu 
o encontrei na semana passada e disse que estava disponível, estava à 
disposição. Então eu estou aguardando a Presidência da Assembleia, a 
Mesa Diretora para que eu possa entrar em contato com o Secretário. 
Estou aguardando que a Mesa Diretora possa entrar em contato com 
o Secretário e agendar essa reunião na Assembleia, essa audiência na 
Assembleia para tratar desses pontos importantes com relação ao baixo 
efetivo, com relação ao aumento da criminalidade e também aos crimes 
de feminicídio que têm acontecido no Maranhão e quais as providên-
cias da Segurança Pública do Estado. Então nossa luta permanente em 
defesa dos policiais militares, dos policiais civis e da nomeação de mais 
policiais, dos 1.400 aprovados, dos sub judice e também daqueles que 
estão aguardando, que são remanescentes. Nossa luta em defesa de to-
dos os aprovados em concurso público no Estado do Maranhão. Senhor 
Presidente, é o que tinha para o momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputada Socorro, a senhora que usar o 
Tempo do Pequeno Expediente ou quer usar o Tempo da Liderança do 
seu Bloco? Pequeno Expediente. Deputada Socorro Waquim inscrita no 
Pequeno Expediente. Houve um equívoco da parte do Deputado Wellin-
gton. Deputada Socorro Waquim, eu a convido a ocupar a tribuna por 
cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhores deputados, imprensa, Senhor Presidente profes-
sor Wellington do Curso, hoje, aqui, novamente, representando tão bem 
essa Casa Legislativa com a sua sensibilidade, população em geral, que 
nos traz uma fala que eu darei continuidade a essa preocupação e me 
alio a sua fala aqui em relação à questão da violência contra a mulher, 
que é exatamente o que me traz aqui. Dizer que o silêncio não faz bem. 
As mulheres precisam realmente denunciar. Crianças do sexo feminino 
também precisam denunciar. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputada Socorro, só um instante por 
favor. Só alertar aos demais pares que tem uma oradora na tribuna e um 
assunto de suma importância, por favor.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Isso mes-
mo, senhor Deputado. Eu friso: crianças têm que denunciar. Eu lembro 
quando eu fui deputada em 2002/2004, nesta Casa, fiz parte de uma 
Comissão de Inquérito sobre a exploração de crianças e adolescentes. 
Já naquela época tínhamos essa realidade como uma realidade no Ma-
ranhão e é uma realidade do Brasil. O senhor bem colocou esses dados 
aqui que são dados alarmantes. No último anuário brasileiro de Segu-
rança Pública, por exemplo, houve uma aumento de 4.2 de estupro rela-
tivos a crianças, seja de sexo feminino, seja de sexo masculino. Sendo 
a maior incidência para o sexo feminino. O que significa mais de trinta 
mil meninas até 13 anos no Brasil inteiro vítimas de estupros por fami-
liares, por parentes, enfim, de uma forma geral, por pessoas embriaga-
das. E elas muito tenras, muito sem estrutura de enfrentamento, sofrem 
esses estupros. E isso traz muitas dificuldades para o crescimento pes-
soal delas. Recentemente, após um exame de DNA, a Polícia Civil de 
Minas Gerais constatou que uma criança foi estuprada pelo padrasto e 

ela ficou grávida. Uma menina de 10 anos pernambucana que engravi-
dou após estupro e precisou mudar de identidade e endereço. Em Santa 
Catarina, a imprensa noticiou que o pai da bebê de uma criança de 11 
anos que foi estuprada também é adolescente. A atriz Karla Castanho 
teve a sua intimidade violentada, narrou que foi vítima de estupro. E 
se nós formos usar os exemplos, são inúmeros exemplos, são inúmeras 
situações pelo Brasil afora que nós vamos detectando dentro dos lares 
brasileiros com muita tristeza. Eu, como parlamentar e mulher, não me 
calo. Tenho sempre que estar denunciando a violência contra a mulher 
e procurando, incansavelmente, estar ao lado das mulheres, das crian-
ças, dos adolescentes e até dos adultos. Porque isso é uma questão de 
direito e não podemos calar. Precisamos proteger. Temos muitas leis no 
Brasil. Leis importantes, mas que, infelizmente, ainda não têm conse-
guido ter força para barrar essa violência contra as mulheres. Portanto, 
reconhecendo, assim, o avanço da legislação brasileira para o enfren-
tamento à violência contra o gênero feminino, como a Lei Maria da 
Penha, sou testemunha da dedicação das policiais para proteger essas 
mulheres, das inúmeras medidas protetivas que são colocadas para essa 
defesa, mas, todavia, os dados, os fatos continuam mostrando que há 
uma continuidade permanente, incidentemente, de violência contra as 
mulheres, contra meninas e contra a classe feminina de uma forma ge-
ral. Portanto a nossa ferramenta para combater o crime é a nossa fala, 
é o lugar de fala. E essa Assembleia aqui, nesse momento, também é 
um lugar de fala importante. E aí a gente começa a cobrar das insti-
tuições, como o senhor cobrou, para que, cada vez mais, elas sejam 
organizadas, institucionalizadas, dadas condições de trabalho para que, 
realmente, possamos enfrentar melhor e apresentar melhores resultados 
com relação a essa violência que acontece no Brasil como um todo. As 
mulheres precisam e merecem dedicação e respeito. E é por essa dedi-
cação e respeito que eu tenho levantado minha voz ao longo de muito 
tempo da minha história política e da minha vida pessoal. Então, com 
esses dados e com essa fala, eu faço esse registro importante que não 
poderíamos deixar de fazer da nossa preocupação também com relação 
à violência contra a mulher no Maranhão e nos municípios de uma for-
ma em geral. Concluo a minha fala, Senhor Presidente, me permita só 
mais uma minuto e meio, para aqui, também, fazer uma outra fala no 
sentido de parabenizar o município de Arari, que ontem fez aniversário. 
Uma cidade que foi fundada em 1864 por José da Cunha Dessa, com 
população hoje em torno de 30 mil habitantes e que eu tive a felicidade 
de ter lá o apoio de uma grande mulher, simplesmente, Maria, que é 
uma guerreira, que é uma lutadora. É uma mulher empoderada, que está 
na vida pública, na política. É importante a participação das mulheres 
na política. Está se aproximando o pleito eleitoral e mais mulheres na 
política é a nossa defesa. E eu, nesse breve tempo que estivemos jun-
tas, tenho colocado alguns recursos para aquela cidade. Conseguimos 
recursos para a educação através do Governo do Estado para a reforma 
e construção de várias quadras de esportes para melhorar a qualidade 
da educação, da formação educacional da juventude, oportunizando 
aos jovens, cada vez mais, condições de crescerem, seja na formação 
acadêmica, seja na formação pessoal e espiritual. Conseguimos agora, 
também, colocar cem mil reais para o São João daquela cidade, porque 
também é uma cidade com fortes traços culturais, porque é uma cidade 
descendente de indígenas que traz o folclore em si, nas suas entranhas. 
Então, nesse momento, eu quero ressaltar que nós estamos aqui para 
dar esses parabéns, mas um parabéns onde a gente está colocando um 
presente que são recursos das nossas emendas para melhorar a vida do 
povo de Arari. Um grande abraço a todos de Arari. Um grande abraço a 
você, Maria Simplesmente, e o nosso apoio para que as mulheres, cada 
vez mais, ocupem espaços de fala e espaço de poder. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Deputada Socorro Waquim, parabéns 
pelo pronunciamento, parabéns pela sensibilidade e, principalmente, 
pela luta permanente em defesa das mulheres. Um absurdo: ontem, 
mais um caso de feminicídio, mais um crime bárbaro, e não pode ficar 
impune e, principalmente, as políticas públicas de conscientização nas 
escolas, no dia-a-dia, de valorização. Nós temos o Dia Internacional 
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da Mulher, dia 08, e fica somente nesse dia? Todo dia é o dia especial 
das mulheres. E, principalmente, tratar as mulheres com respeito, tra-
tar as mulheres com a devida atenção. E, principalmente, a nossa luta, 
aqui na Assembleia, no combate ao crime de feminicídio. E aproveito, 
inclusive, para convidar, vou comunicar à Deputada Socorro, nós já 
solicitamos, inclusive, uma audiência para tratar desse assunto, inclu-
sive, na Assembleia. E além disso, também, solicitamos a presença do 
Secretário de Segurança Pública para tratar desse assunto. 

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Projeto de Lei em discussão e vota-
ção, segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 028/2022, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, deputado que ora preside 
a Sessão de hoje (lê). Com parecer favorável da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, relatoria do Deputado Wendell Lages. Foi 
transferido da Ordem do Dia do dia 23/06 por falta de quórum, sendo 
votado hoje. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Muito obrigado a todos os demais deputados e 
deputadas. Foi aprovado de forma unânime na CCJ e aprovado agora 
em segundo turno na Assembleia Legislativa nosso Projeto de n.º 028 
de campanha de conscientização sobre a depressão infantil na adoles-
cência. Uma luta permanente do Deputado Wellington do Curso, nossa 
luta permanente na valorização da vida e no combate à depressão, no 
combate à automutilação e no combate ao suicídio. Que Deus estenda 
as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Vai à Sanção. 
Projeto de Resolução Legislativa em discussão e votação em segundo 
turno, tramitação Ordinária: Projeto de Resolução Legislativa n.º 04 de 
2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprova-
do. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 017/2022, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Proje-
to de resolução legislativa em discussão e votação em primeiro turno, 
tramitação ordinária: Projeto de Resolução Legislativa nº 12 de 2022, 
de autoria do Deputado Wellington do curso, deputado que ora preside 
esta sessão (lê) com comparecer favorável da Comissão Constituição e 
Justiça e cidadania, relatoria do Deputado Ariston Sousa. Em discussão. 
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Então 
na manhã de hoje, dia 28 de junho, aprovado em primeiro turno a con-
cessão de título de cidadão maranhense ao senhor Lahésio Bonfim, de 
autoria do professor e Deputado Welington do curso. Vai a votação em 
segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimen-
to nº 170, de autoria do Deputado Welington do curso, solicitando que, 
após ouvido o Plenário, seja agendada uma sessão solene em data a ser 
definida em homenagem ao instituto Solis - Solidariedade e Inclusão 
Social, transferido da ordem do dia 23/06 por falta de quórum. Depu-
tados em discussão e votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Requerimentos para deliberação da Mesa. Temos três re-
querimentos. Só tem presencial a Deputada Cleide Coutinho. Precisa-
mos de mais um secretário para que nós pudéssemos fazer a votação. 
Ficam transferidos para a próxima sessão esses três requerimentos de 
deliberação da Mesa. Quero cumprimentar, de forma especial, a Depu-
tada Cleide Coutinho que está ali atenciosa à sessão plenária de hoje. 
Muito obrigado, Deputada Cleide Coutinho. Cumprimentar, de forma 
especial, também, o Edivaldo de Holanda Braga, nosso ex-constituinte. 
Muito obrigado. Segundo mandato na companhia do Deputado Edival-
do Holanda. Um abraço fraterno ao Deputado Edivaldo Holanda. Mi-
nha querida amiga Deputada Cleide Coutinho, sempre muito atenciosa 
com o Deputado Wellington do Curso, orientando, puxando as orelhas, 
às vezes um pouco arredio, mas muita das vezes eu a ouço. Às vezes 
eu sou atencioso. Muito obrigado pelo carinho de forma fraterna, aos 
dois. Deputado Edivaldo Holanda sempre muito atencioso ao Deputado 
Wellington. Aprendi muito ao longo destes dois mandatos, essas duas 
legislaturas ao lado de homens e mulheres grandiosos e grandiosas na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu tenho orgulho de 

ser deputado e tenho orgulho de estar ao lado de vocês nessas duas 
legislaturas. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemen-
te em nome de Jesus, concedendo saúde e que possam ter mais muito 
muito tempo de vida junto aos seus familiares, curtir seus filhos e netos 
e que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês Obrigado pelo 
carinho. Tempo dos Partidos, ou melhor, Grande Expediente. 

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Não há oradores inscritos no Grande 
Expediente. O Deputado Wellington declina e aí vamos utilizar agora o 
Tempo dos Partidos ou Blocos: Partido Social Democrata – PSD. Depu-
tada Mical Damasceno por seis minutos com direito a aparte. Declina. 
Deputada Mical Damasceno, declina, mas não posso deixar de fazer 
o registro que, para a honra e glória do Senhor, a senhora seja reelei-
ta deputada estadual. Amém. Bloco Parlamentar Independente MDB/
PV, líder Deputado Adriano. Declina. Olha como são as coisas, não é. 
Deputado Rafael Leitoa, Deus é bom todos os dias. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão: PSB/ PCdoB/ PT por vinte e três minutos, mas 
o Deputado Rafael Leitoa vai dar somente cinco. E vejam como o depu-
tado Wellington e complacente, benevolente e mesmo sem ter... 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado, os de-
putados estão presentes no virtual.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Não se preocupe, o senhor conta com a 
benevolência do Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas se Vossa Ex-
celência quiser encerrar a Sessão, não estava correto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Deputado Rafael Lei-
toa por cinco minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas é assim mes-
mo, meu querido Presidente em exercício Deputado Wellington, a vida 
é um ciclo. Senhores e senhoras colegas deputados, galeria, imprensa, 
apenas gostaria muito, Deputado Wellington do Curso, de usar a tribu-
na no dia de hoje para agradecer. Agradecer ao povo da nossa cidade 
pela belíssima festa que fizemos em homenagem á gestão Flávio Dino 
e Carlos Brandão no município de Timon, pois todas as ações e progra-
mas do Governo Flávio Dino, inclusive, muitos deles aprovados pela 
Assembléia Legislativa, nós conseguimos levar para o nosso município 
de Timon: Mais asfalto, Viva Procon, Travessia, Restaurante Popular, 
Colégio Militar, Iema, Ceasa, Parque Ambiental e tantas outras obras 
para a cidade de Timon. Timon é uma cidade que está a quatrocentos 
e vinte quilômetros da capital e tem, ao seu lado, a capital Teresina do 
Estado do Piauí, onde muitos serviços são, de fato, utilizados por nós 
maranhenses. Mas nós tínhamos essa inquietação de pertencer, de fato 
e de direito, ao Estado do Maranhão. Talvez pela proximidade com a 
capital Teresina, o Governo do Estado nunca tinha olhado com tanta 
atenção ao município de Timon, com exceção da gestão Jackson Lago 
e José Reinaldo, que ajudaram bastante também o município de Timon. 
Mas, infelizmente, nos últimos anos, nós fomos barrados. Parece que 
construíram um muro entre Timon e o Estado do Maranhão. E quebra-
mos essa barreira com muitas ações, com muitas obras. E a noite de 
quinta-feira serviu para isso, para a gente fazer um gesto de agradeci-
mento ao Governador Flávio Dino, ao nosso vice-governador Carlos 
Brandão, hoje, governador atual do nosso Estado, ao ex-secretário de 
Educação Felipe Camarão, que também participou e foi um grande de-
fensor das políticas públicas na nossa cidade, ao ex-secretário Clayton 
Noleto, que diversas obras tem a sua assinatura, porque está lá a placa 
de inauguração dessa obras. Inclusive foi fundamental na conclusão da 
obra da Ceasa, pois houve ali uma equipe de projeto, teve que fazer 
ajustamento, teve que fazer aditivo. E Clayton foi ali fundamental para 
a conclusão daquela obra. E a noite de ontem também demonstrou que 
o nosso grupo político está unido, está irmanado no sentimento da nos-
sa recondução à Assembleia Legislativa. Fiquei muito feliz, Deputado 
Wellington, pois passei a semana inteira em agenda e não tive a oportu-
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nidade de estar em Timon para ajudar a organizar aquele evento, e todo 
o nosso grupo político, toda a coordenação organizou aquele evento 
da forma como eles pensaram e, graças a Deus, foi um sucesso. E aqui 
eu faço meus agradecimentos a coordenação do nosso grupo político, 
aos vereadores, aos suplentes, às lideranças e, principalmente, ao povo 
de Timon, que também teve a oportunidade de transmitir o seu recado 
de agradecimento ao Governador Flávio Dino. E também não poderia 
esquecer todas as outras lideranças que prestigiaram o evento, como 
o Prefeito de Paulo Ramos, como o ex-prefeito Américo, o ex-vice-
-prefeito Domingos Alberto, a nossa ex-prefeita de Eugênio Barros, a 
doutora Daluz, os vereadores de Eugênio Barros, vereadores de Parna-
rama, o nosso companheiro Remildo, de Parnarama, que também esteve 
presente, além do ex-prefeito de Duque Bacelar, o Jorge, o nosso can-
didato a prefeito de 2020, Luiz Sousa. Enfim, todas as lideranças que 
também, de certa forma, foram lá prestigiar o nosso governador Flávio 
Dino. Acho que o nosso evento cumpriu o objetivo, ratificou ainda mais 
as políticas públicas implementadas pela gestão Flávio Dino/Brandão 
no município de Timon. E com a nossa participação efetiva, seja com 
cobranças, seja com emenda parlamentar, como foi a nossa primeira 
emenda com relação ao ginásio da Avenida Teresina, seja na cobrança 
incessante para conclusão das obras do Hospital Alarico Nunes Pache-
co, que, inclusive, nos últimos dias, abrimos um serviço novo. E ontem 
ocorreu a primeira cirurgia ortopédica no município de Timon. Além 
dos leitos de UTI abertos na iminência do início da pandemia, agora 
contamos também com UTI neonatal. É uma maternidade hoje o hos-
pital Larico Pacheco de alto risco. Fazemos também outras e diversas 
modalidades cirúrgicas que tiveram, com certeza, a nossa contribui-
ção, mas, sem dúvida nenhuma, teve o olhar atento da gestão Flávio 
Dino e Brandão. Inclusive continua o governo Flávio Dino com todas 
as suas políticas, compromisso com o Restaurante Popular, que já está 
em fase final. Inclusive, nessa semana, o Governador Carlos Brandão 
deve também anunciar mais uma etapa do programa Mais Asfalto, dan-
do continuidade às políticas públicas implementadas pelo Governador 
Flávio Dino. Deverá também, nessa semana, constituir a Companhia 
Independente de Moto e Patrulhamento, onde também tivemos a opor-
tunidade de colocar emenda parlamentar para a compra de oito moto-
cicletas que serão destinadas, exclusivamente, a nossa Companhia de 
Moto e Policiamento em Timon, somando com as existentes. E tivemos 
diálogo com o Secretário de Segurança, Coronel Leite, para que a gente 
ampliasse ainda mais esse número. Inclusive estamos também agora 
entrando com reivindicação, pois, infelizmente, Deputado Wellington, 
a segurança pública é constitucionalmente um dever do Estado, mas 
é um papel de todos. O ex-prefeito de Timon fez um convênio com 
a Secretaria de Segurança, doou 10 viaturas para a Polícia Militar do 
Maranhão e, agora, a Prefeita retirou as 10 viaturas da Polícia Militar. 
Inclusive eu estou fazendo um documento solicitando que o Governo 
do Estado ajude o 11º Batalhão, repondo essas viaturas, pois é algo 
que ajuda diretamente a segurança pública e que, infelizmente, a Pre-
feitura retirou essas viaturas nos últimos dois meses. O batalhão está 
trabalhando sem essas viaturas. Estamos correndo atrás para que possa 
repor, porque foi de forma abrupta, imediata e a gente precisa que essas 
viaturas retornem. Inclusive eu estou solicitando, através de indicação, 
que o Governo do Estado possa fortalecer o nosso batalhão com mais 
viaturas, com mais efetivo, para que a gente possa... Claro que com o 
motopatrulhamento nós vamos receber mais efetivo, mais moto, vamos 
fortalecer ainda mais o sistema de segurança, mas, infelizmente, por 
conta dessa ação que ninguém consegue entender... E a gente não tem 
uma nota oficial da Prefeitura para falar sobre isso. A gente só quer crer 
que infelizmente a parceria, que foi tão válida para o município, parece 
que não vale mais. Mas, de qualquer forma, Deputado Wellington, nós 
vamos fazer a nossa indicação, pedindo ao Governo do Estado mais 
viatura para a segurança do nosso município, que é uma área muito 
importante. Tivemos a mudança do batalhão agora. Recente, está lá o 
tenente coronel Sousa. Inclusive, Deputado Wellington, quero pedir a 
sua ajuda na Comissão de Constituição e Justiça, porque encaminhei 
um projeto de resolução legislativa concedendo uma medalha Manuel 
Beckman aos grandes serviços prestados pelo tenente coronel Sousa 

no Colégio Militar Tiradentes V, o colégio com a maior nota do IDEB 
no ensino fundamental. E eu tenho certeza que neste ano, também, o 
Colégio Militar Tiradentes V de Timon será um dos primeiros na nota 
do IDEB. A avaliação deve sair em setembro. Então, Senhor Presi-
dente, era esse o meu pronunciamento de gratidão. Gratidão ao povo 
de Timon, gratidão à gestão do Governador Flávio Dino e Brandão, 
porque muitos podem até dizer: “Gratidão por obrigação. É obrigação 
do governador.” Pode até ser, mais muitos governadores não tiveram 
a atenção, o carinho e o cuidado com o povo de Timon como teve o 
Governador Flávio Dino. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Mara-
nhão, ou melhor, Bloco Parlamentar Democrático PDT/PL/ PSC. Depu-
tado Rafael Leitoa, posso pedir... É por isso que eu falei para o senhor, 
desde o começo, que nada melhor do que um dia após o outro. Se paga 
o bem com o bem. O senhor presida aqui enquanto eu uso a tribuna, 
por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA – Bloco Parlamentar Democrático PDT/ PL/ PSC. 
Líder Deputado Vinícius Louro. Falará pelo Bloco o Deputado Wellin-
gton do Curso por dezessete minutos, com direito a apartes. Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom-dia. 
Que Deus Seja Louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre 
o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Aqui, nesta Casa, tem 
um deputado estadual que é o representante legítimo dos policiais mili-
tares do Estado do Maranhão. O Deputado Wellington é o representante 
legítimo dos policiais militares e policiais civis do Estado do Maranhão. 
Dos 42 deputados, é o único que defende a Polícia Militar e a Polícia 
Civil e defende os policiais. Orgulhosamente, Deputado Wellington é o 
legítimo representante da Polícia Militar e dos policiais do Estado do 
Maranhão. Todos os dias nós defendemos praças e oficiais na Assem-
bleia Legislativa. Hoje nós trazemos uma denúncia, uma grave denún-
cia, uma denúncia gravíssima de maus tratos, de perseguição. Psicolo-
gicamente alguns policiais militares estão sendo ultrajados, perseguidos, 
estão doentes e, mesmo doentes, estão passando por privação, por ne-
cessidade e por humilhação. Recebemos algumas denúncias e já esta-
mos encaminhando ao Secretário de Segurança Pública, ao Comando 
da Polícia Militar, inclusive, ao Comando do 9º Batalhão, de onde são 
as denúncias que recebemos. Pois bem, antes de começar a ler as denún-
cias que recebi, quero deixar bem claro para todo e qualquer policial 
militar e policial civil, nós mantemos no mais absoluto sigilo, segredo, 
até à morte quem faz as denúncias. Então pode ficar tranquilo que, em 
momento algum, será exposto, será prejudicado. Recebi a seguinte de-
núncia: o Comando do 9º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, 
Major Héldio, com a grande autoridade e poder que acha que tem, vem 
praticando, de forma constante, atos que prejudicam os nossos policiais 
do 9º Batalhão. E ainda chama a atenção: Deputado, além das desastro-
sas promoções que nunca nos abraçam, que na totalidade são injustas. E 
nós temos uma luta aqui em defesa das promoções, promoções sérias, 
justas e que possam contemplar os policiais militares. Então, aqui, ele 
traz duas reclamações. Uma reclamação com relação às promoções, 
mas também com relação à saúde mental dos militares, sobretudo, com 
graves problemas de saúde que estão na escala de serviço, fora do expe-
diente e das normas descritas pelos próprios médicos. O Comandante 
do 9º Batalhão é médico. Ele não pode passar por cima de uma orienta-
ção médica, colocar o policial na escala, colocar numa viatura, mesmo 
numa viatura administrativa. O bandido não sabe se é viatura adminis-
trativa ou não e, para trocar tiro, é a qualquer instante com o policial ou 
com a viatura. Precisamos em todo o estado e já temos vários relatos de 
policiais que têm passado por necessidades e privações. Policial traba-
lha de segunda a sexta em expediente interno para fazer graça para al-
guém? Não. É amor ao estado do Maranhão, é amor à segurança pública 
do Estado. E aí temos uma escala onde um militar é obrigado a trabalhar 
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mesmo doente. Nenhum dos muitos militares que, em sigilo, faz essa 
reclamação não se manifesta com medo de ser perseguido. Muitos são 
humilhados, são perseguidos e não falam nada porque estão com medo 
de serem mais perseguidos ainda. Aí recorrem à família, recorrem à 
esposa, recorrem aos pais para que possam fazer a denúncia. Militares 
com problemas cardíacos, problema de Covid, problema psicológicos 
já que trabalham de segunda a sexta. Todos os dias existem alguns que 
não podem usar armas nem dirigir. Usam medicamentos para dor e até 
antidepressivos, remédios controlados. E a denúncia que chegou até 
nós, que nós vamos encaminhar uma solicitação para que o comandante 
do 9º posso se explicar. E se não tiver respostas, vamos oficiar ao Mi-
nistério Público. E ele relata que a situação não é só do Major Héldio, 
Comandante do 9º, mas de outras unidades, de outros batalhões, é com 
relação à falta de respeito ao cidadão. O policial militar, antes de qual-
quer coisa, é um trabalhador como outro qualquer. É um trabalhador, só 
que ele ainda passa por um problema mais grave que é da pressão das 
ruas, da criminalidade, da violência, meu querido amigo Major Bruno. 
E eu faço aqui uma ressalva. Chamo a atenção da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão. Já estou há sete anos e quatro meses e eu 
nunca tive um relato, uma reclamação do Coronel Jinkings, por exem-
plo, que é nosso Comandante do Gabinete Militar. Então, hoje, eu faço 
essa referência elogiosa ao Coronel Jinkings, aos nossos militares do 
Gabinete Militar. Seria tão bom se todos os batalhões e unidades tives-
sem essa harmonia e que o Comandante do Batalhão, em vez de perse-
guir, de prejudicar e verificar que a escala está apertada e que está pre-
cisando de policiais, que ele pudesse solicitar ao comando, solicitar ao 
Secretário, solicitar ao Governo do Estado a nomeação de mais poli-
ciais, porque se ele tem um baixo efetivo, se ele tem poucos policiais e 
tem que colocar policial militar na escala estando doente, isso é um 
absurdo. E, principalmente, que o Comandante do 9º não é médico, 
passando por cima de prescrição médica, passando por cima de orienta-
ção médica. Continuando o relato. Alguns comandantes querem se pro-
mover em cima da desgraça dos subordinados. E acompanhamos e te-
mos, num único deputado na Assembleia, a oportunidade para que 
possa ouvir a nossa denúncia. Deputado Wellington do Curso, o senhor 
é a nossa voz, é único que confiamos, é o único que tem coragem para 
poder chamar a atenção. E é por isso que pedimos sigilo e confiamos em 
V. Exa. que possa denunciar o que está acontecendo com policiais mili-
tares do 9º, que estão sendo humilhados, prejudicados, inclusive com 
tratamentos psicológicos. E alguns recortes de outras denúncias, todos 
os dias, em serviços internos nas sessões e na guarda no quartel e, mes-
mo assim, muitos estão doentes, muitos já baixaram. E não solicitam a 
nomeação de mais aprovados em concurso, não mudam essa realidade 
e ficam prejudicando quem está numa escala apertada. Senhor Deputa-
do, mais uma vez, encaminhamos a V. Exa. porque precisamos do se-
nhor. Provoque o Comado Geral, o Secretário de Segurança, peça escla-
recimentos. Deputado Wellington, venha ao 9º Batalhão, nos faça uma 
visita. Ano passado, por pouco não mataram dois policiais do 9º. Traba-
lhos forçados de capina. Passaram mal, quase morreram. E esses relatos 
são de policiais de todas as ordens. E é por isso que estamos encami-
nhando solicitação, um ofício específico e também requerimento, soli-
citando informações ao 9º Batalhão. Encaminhando também ao Secre-
tário de Segurança Pública do Estado e ao Comandante da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão. Policial militar do Estado do Maranhão 
tem que ser tratado com respeito, todos os trabalhadores. Mas o policial, 
que tem uma vida desgastante, o seu dia-a-dia nas ruas e tem um proble-
ma psicológico, tem um problema de saúde, ele é afastado temporaria-
mente com prescrição médica. E o Comando não entende isso, prejudi-
cando o policial. Não mecham nos policiais militares do Estado do 
Maranhão. Isso não vai ficar assim. Deputado Wellington do Curso de-
fende a Polícia Militar, defende os policiais. Quando está errado, eu 
cobro, mas não venha mexer em praças e oficiais da Polícia Militar do 
Estado do Maranhão. Policiais militares, continuem contando com o 
professor e deputado Wellington do curso e não tenham medo de fazer 
denúncia. Não é depois que o deputado Wellington do curso vai se en-
contrar com o Secretário com o Comandante e vai depois denunciar 
quem fez a denúncia, vai entregar quem fez denuncia. Aqui nós temos 

lealdade e lealdade ao policial militar. Pode confiar, pode fazer as de-
núncias. Continuem contando com o Deputado Wellington do curso. 
Policiais do 9º Batalhão, em especial a vocês, eu fiquei muito triste, me 
cortou o coração as denúncias que eu recebi do 9º Batalhão. Demorou 
acreditar no que estava acontecendo. Eu recebi uma, duas, três, seis 
denúncias do 9º Batalhão. Isso não vai ficar assim. Policiais Militares 
do 9º Batalhão, contem com o professor e Deputado Wellington do Cur-
so. Policiais militares, policiais civis do Estado do Maranhão, conti-
nuem contando com o professor e Deputado Wellington do Curso. Se-
nhor Presidente, no tempo que me resta, consumi 10 minutos, no tempo 
que me resta, quero chamar atenção para a problemática do ferry-boat 
do Estado do Maranhão. Nós já temos 11 assinaturas e, hoje, recebemos 
a atenção do Deputado Neto Evangelista. E o Deputado Neto Evange-
lista já se prontificou que também vai assinar. Como eu já estava presi-
dindo a sessão, não coletei a assinatura do Deputado Neto Evangelista, 
mas já temos mais assinaturas garantidas, mais uma assinatura que es-
taremos colhendo a partir de agora. Então a CPI do ferry está andando, 
está em andamento. Já coletamos a décima primeira assinatura. Já te-
mos prometida hoje a décima segunda assinatura. E nós estamos na luta 
para trazer luz a essa problemática, trazer solução para a problemática 
do ferry. Hoje já vai voltar a funcionar, vai começar a funcionar o José 
Humberto, liberado pela Capitania dos Portos. Recebemos hoje, tam-
bém, a documentação da Capitania dos Portos e estamos, inclusive, 
analisando toda a documentação e vamos acompanhar a travessia do 
José Humberto do porto da Ponta de Espera até o Cujupe. Será com 
50% da capacidade. É para voltar com 75% da capacidade, só para, 
depois, operar com 100%. E hoje vamos dedicar a nossa atenção a 
acompanhar essa travessia do José Humberto. Mais uma vez, quero 
agradecer a atenção, o carinho, o reconhecimento, mas o mais impor-
tante, a confiança da população da Baixada maranhense, de Alcântara, 
Bequimão, Pinheiro, Mirinzal. A Baixada maranhense confia no nosso 
trabalho. Nós visitamos o ferry essa semana. Fizemos panfletagem di-
vulgando a CPI do ferry-boat e recebemos o apoio da população. Vamos 
fazer a CPI do ferry-boat para encontrar soluções para os problemas do 
ferry no estado do Maranhão. Muito obrigado à Baixada pela confiança 
no nosso trabalho. Por último, Senhor Presidente, hoje, logo pela ma-
nhã, nas primeiras horas dessa terça-feira, recebi uma ligação que me 
deixou muito alegre, muito satisfeito, uma ligação do meu pré-candida-
to ao Governo do Estado do Maranhão. Temos um bom relacionamento, 
temos um bom contato todos os dias. Todos os dias nos falamos, manhã, 
tarde e noite. E hoje eu fui surpreendido com uma ligação do meu pré-
-candidato ao Governo do Estado, destacando as ações. Chegou de ma-
drugada em São Luís, vai fazer algumas agendas, hoje, em São Luís. E 
eu vou inclusive, divulgar essas agendas. E eu recebi não só um convite, 
como ele me disse: “Deputado Wellington, meu amigo, meu apoiador, 
você não está convidado. Está convocado. Você é meu convidado espe-
cial para irmos a cidade de Timom.” Então amanhã, quarta-feira, dia 
29/06, quero convidar todos os nossos amigos, apoiadores, eleitores, 
policiais, professores, toda a população de Timom, amanhã, quarta-fei-
ra, dia 29, uma reunião com o nosso pré-candidato ao Governo do Esta-
do, Dr. Lahesio Bonfim. E ouvimos da população que o Maranhão tem 
jeito sim. E é por isso que eu estou empolgado, entusiasmado com a 
pré-campanha do Dr. Lahesio Bonfim ao Governo do Estado do Mara-
nhão. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Ma-
ranhão, sobre a sua população. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO RA-
FAEL LEITOA – PP, Partido Progressista. Declina. Escala de reserva: 
Podemos. Também dispensa. 

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO RA-
FAEL LEITOA - Dez minutos, Deputado Marco Aurélio, com direito a 
aparte. Por favor, liberem o áudio do Deputado Marco Aurélio. Deputa-
do Marco Aurélio, V. Exa. escuta? Declina. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão. 
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Ata da Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e três de junho de dois mil 
e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires 
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora 

Helena Duailibe 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Roberto 
Costa, , Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senho-
res (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Adelmo Soares, Ciro Neto, 
Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, 
Duarte Júnior, Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Wendell Lages, So-
corro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius 
Louro e Zito Rolin. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, 
no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Depu-
tados (as): Doutora Helena Duailibe, Doutor Yglésio e Wellington do 
Curso. Não havendo mais oradores inscritos no tempo destinado a este 
turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, infor-
mando que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria, que 
ficou transferida para a próxima sessão ordinária. No primeiro horário 
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo destinado 
aos Partidos ou Blocos o deputado Wellington do Curso falou pelo Blo-
co Parlamentar Democrático. No Expediente Final, não houve oradores 
inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 23 de junho de 2022.  

 Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputada Doutora Helena Duailibe
Primeira Secretária, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício.

P O R T A R I A   Nº 092/2022

O DIRETOR  DE RECURSOS HUMANOS  DA  ASSEM-
BLEIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED 
nº 0205/2022-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora ALINE MURIEL CHAVES ALMEI-
DA DE OLIVEIRA, matrícula n° 1630011, deste Poder, 180 (cento e 
oitenta) dias de Licença Gestante, de acordo com o Art. 138 da Lei nº 
6.107/94 (Estatuto dos Servidores   Públicos Civis do Estado do Mara-
nhão), alterado pela Lei nº 10.464 de 07 de  junho/2016, devendo ser 

considerada a partir do dia 02 de maio do ano em curso. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 27 de junho de 2022.

     
LUANA SABÓIA ALMEIDA LOUREIRO

Diretor Adjunto de Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 026/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0617/2022-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 13 de julho às 14:30h, pelo sitio gov.br/
compras/pt-br/ para “Registro de preço visando aquisições futuras de 
Mobiliário para atender demandas futuras da Assembleia Legislativa 
do Maranhao”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente 
em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em 
Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de Al-
buquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 18:00. São Luís, 28 de junho de 2022. Mar-
celo de Abreu Farias Costa. Pregoeiro da ALEMA
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