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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima 

Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
realizada no dia trinta de junho de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO JOTA PINTO (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 Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ADRIANO - (lê Expediente).

II - EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº      46    /2022
São Luís,     27   de     junho          de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por inconstitucionalidade formal, material e contrariedade ao interesse 
público, o Projeto de Lei nº 096/2022, que estabelece diretrizes para 
o atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade no 
âmbito das repartições públicas no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

Veto total ao Projeto de Lei nº 096/2022, que estabelece diretrizes 
para o atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade no 
âmbito das repartições públicas no Estado do Maranhão, e dá outras 

providências.
No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 

inciso IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 096/2022.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta tem o objetivo de garantir aos profissionais 
da contabilidade em situação regular e cadastro ativo, no pleno exercício 
da sua profissão, o atendimento preferencial nas repartições públicas, 
nas empresas públicas e nas concessionárias de serviços públicos no 
Estado do Maranhão.

Para ter acesso ao direito, os profissionais da contabilidade 
deverão estar no exercício da sua atividade profissional, em 
representação dos seus clientes, legalmente habilitados e em situação 
regular e cadastro ativo junto ao Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado Maranhão, seja na condição de contadores e/ou técnicos 
em contabilidade, obrigando-se os demais a direcionarem-se ao 
atendimento geral.

Prescreve, ainda, que a Administração Pública Direta e Indireta 
deverá implementar e operacionalizar o atendimento preferencial no 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da presente lei, 
prorrogável por até 180 (cento e oitenta) dias, incluída a obrigatoriedade 
de, em caso de descumprimento, comunicar-se o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Maranhão.     

Em que pese a relevância do Projeto de Lei, há de ser negada 
sanção pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamente 
autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da 
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão 
de serviços públicos, versando sobre organização administrativa. 

Matéria essa que, nos termos do art. 43, inciso III da Constituição 
Estadual, é de iniciativa privativa do Governador do Estado. Verbis:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:

(...)
III - organização administrativa e orçamentária; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 068, de 30/08/2013)
Desta feita, a proposta legislativa sob análise, ao intentar garantir 

aos profissionais da contabilidade em situação regular e cadastro ativo, 
no pleno exercício da sua profissão, o atendimento preferencial nas 
repartições públicas, legisla sobre organização administrativa, violando, 
com isto, a previsão constitucional supramencionada que aponta ser 
essa matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Acerca da competência privativa do Chefe do Poder Executivo 
para deflagrar proposta legislativa que verse a respeito da organização 
e funcionamento da administração pública, em especial quanto a 
prestação de serviços públicos, os julgados do Supremo Tribunal 
Federal colacionados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.66/05 DO MUNICÍPIO 
DE CASCAVEL/PR. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR 
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QUE CONCEDE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO URBANO ÀS PESSOAS MAIORES DE 60 ANOS. 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. 
VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a 
inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que 
preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público 
concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato 
administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, 
estando evidenciada ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de 
estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, 
independentemente do horário, a gratuidade nos transportes públicos 
coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição 
Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa 
do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de 
administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados 
com as concessionárias de serviço público de transporte coletivo urbano 
municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).

3. Agravo regimental não provido.

(Ag Reg no RE com Agravo nº 929.591, Segunda Turma, Relator 
Min. Dias Toffoli, PUBLIC. 27 de outubro de 2017).

Outrossim, é competência da União, nos termos do inciso XXIV 
do art. 21, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, e, na 
forma do inciso XVI do art. 22, legislar privativamente sobre condições 
para o exercício de profissões, não cabendo à Administração Pública 
Estadual a verificação daqueles que estão quites com suas obrigações 
com o respectivo conselho de classe para concessão de um privilégio. 

O Projeto de Lei nº 096/2022 comete, ainda, vício de 
inconstitucionalidade material ao contrariar a Carta Magna e norma 
geral estabelecida por Lei Federal.

Ademais, a igualdade e a justiça são defendidas pela Constituição 
da República Federativa do Brasil em seu preâmbulo, como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

O direito à igualdade foi ainda elevado a objetivo fundamental 
da República brasileira na erradicação da pobreza e da marginalização 
e na redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III), 
bem como na promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 
(inciso IV).

Em título próprio reservado aos direitos e garantias fundamentais, 
a Carta Magna determina que no Estado brasileiro todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
(art. 5º). 

Garantias são instituições, condições materiais ou procedimentos 
colocados à disposição dos titulares de direitos para promovê-los ou 
resguardá-los (BARROSO, pg. 119, 2006 apud BARROSO, pg. 176, 
2009). Tais direitos “destinam-se prioritariamente a impor limitações 
ao poder político, traçando uma esfera de proteção das pessoas em face 
do Estado. Deles também resultam, em essência, deveres de abstenção 
para a autoridade pública (...)”1. 

Assim, toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos 
sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, (...). Com o que 
se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira 
igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de 

1  BARROSO, Luís Roberto, em Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo, os Conceitos Fundamentais e a Construção do Novo 
Modelo, Editora Saraiva, 1ª Edição, 2009, pg. 176.

tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem, e tratar 
desigualmente os desiguais, também na medida em que se desigualem2. 

O texto legislativo cria, ainda, uma nova classe de desfavorecidos, 
sem indicar as razões para que seja concedido tal tratamento desigual. E 
ainda, se aprovado fosse, criaria outro problema pois, abriria precedente 
para que as classes de advogados, administradores, secretariado e 
outras, também pleiteassem tal privilégio, para mais de um serviço 
por atendimento o que seria inviável à Administração Pública dar 
cumprimento.

É contrário ao interesse público a aprovação de lei que permite 
a determinada categoria profissional a preferência no atendimento 
em detrimento dos demais cidadãos comuns, sem que haja o 
necessário reequilíbrio social, ou a tutela de um segmento socialmente 
desfavorecido, no caso em concreto

Desta forma, por contrariar o interesse público (art. 5º da 
Constituição Federal e art. 47, caput da Constituição do Estado do 
Maranhão) e ainda tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes 
(art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da República), 
oponho veto total ao Projeto de Lei nº 096/2022.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional 
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade 
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do 
texto constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na 
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos 
a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar totalmente o Projeto de Lei nº 096/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE JUNHO DE 2022, 201º DA 
INDEPENDÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

MENSAGEM N.º 47 /2022                         
São Luís, 27 de junho de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 468/2021, que dispõe 
sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais 
que específica, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-noplenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

Veto total ao Projeto de Lei nº 468/2021, que dispõe sobre o 
atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que 
especifica, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
inciso IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
n.º 468/2021.

2  Voto do Ministro Rel. Ayres Brito, nos autos do julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3330/DF. 
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RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei nº 468/2021 objetiva que nos órgãos públicos, 
nas empresas públicas, nas concessionárias de serviços públicos e 
em estabelecimentos privados localizados no Estado do Maranhão, 
seja obrigatório dispensar às pessoas com fibromialgia atendimento 
preferencial, incluindo estes pacientes dentre aqueles do rol da Lei 
Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que concede às pessoas 
com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos 
obesos  atendimento prioritário.

O projeto de lei comporta veto parcial ao seu art. 1º, inclusive 
com o parágrafo único, por arrastamento, bem como ao art. 6° do 
mesmo, considerando-se que ao dispor projeto de lei de iniciativa 
do Poder Legislativo sobre atribuições de órgãos públicos, nestes 
considerados os órgãos do Poder Executivo, interfere na autonomia do 
Poder Executivo para dispor sobre o funcionamento de seus serviços, o 
que confronta o art. 64 da Constituição do Estado do Maranhão:

Das Atribuições do Governador do Estado Art. 64 - Compete, 
privativamente, ao Governador do Estado: (...) 

(...) 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração do Estado na forma da lei;

Ademais, ao dispor que os estabelecimentos que descumprirem o 
disposto na Lei sofrerão pena de suspensão de alvará de funcionamento, 
até o efetivo cumprimento da Lei invade a competência dos Municípios 
de legislar sobre assuntos de interesse local nos termos do inciso I do art. 
30 da Constituição Federal, comportando o projeto de lei veto parcial 
ao inciso III do art. 5º do projeto de lei. A este respeito o precedente a 
seguir do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.696 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. 
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO 
DE COMPETÊNCIA. EMENDA 44/2000 À CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE EXIGÊNCIA DE 
ALVARÁ OU LICENCIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTOS 
DE TEMPLOS RELIGIOSOS. PROIBIÇÃO DE LIMITAÇÕES 
DE CARÁTER GEOGRÁFICO À INSTALAÇÃO DE TEMPLOS. 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE 
POLÍTICA URBANA, ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO. LEI FEDERAL 10.257/2001 E DIRETRIZES GERAIS DA 
POLÍTICA URBANA. ATRIBUIÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA 
E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 
DIRETA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas 
são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de 
centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância 
do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de 
forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da 
predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências 
para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito 
Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), 
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos 
Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Constituição, em matéria 
de Direito Urbanístico, embora prevista a competência material da 
União para a edição de diretrizes para o desenvolvimento urbano 
(art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 
24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu protagonismo aos Municípios na 
concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e VIII, 
c/c art. 182, da CF), como previsto na Lei Federal 10.257/2001, 
ao atribuir aos Poderes Públicos municipais a edição dos planos 

diretores, como instrumentos de política urbana. 4. A norma 
impugnada, constante da Constituição Estadual, pretendeu 
restringir o alcance de instrumentos de ordenamento urbano a 
cargo dos Municípios, desequilibrando a divisão de competências 
estabelecida no texto constitucional em prejuízo da autonomia 
municipal e em contrariedade ao regramento geral editado pela 
União 5. O verificação de requisitos para a concessão de alvarás 
e licenciamentos insere-se no Poder de Polícia, cujo exercício é 
atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, 
portanto, submetida à reserva de administração (art. 2º, c/c art. 
61, § 1º, II, e art. 84, II e VI, “a”, da CF). 6. Ação Direta julgada 
procedente.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 468/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS DE 27 DE JUNHO DE 2022, 201º DA 
INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício.

PROJETO DE LEI N° 315/2022

“Eleva a “Missa do Vaqueiro” 
que ocorre em Balsas/MA à condição 
de Patrimônio Cultural de Natureza 
Imaterial e Cultural do Estado do 
Maranhão”.

Art. 1º - Eleva a “Missa do Vaqueiro” ocorrida em Balsas/MA 
à condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do 
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Na forma do que dispõe o art. 228 da Constituição 
do Estado do Maranhão, o Poder Público promoverá e executará as 
medidas necessárias visando o cumprimento desta Lei.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, 28 de Junho de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER - Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada apreciação, a presente proposição que, 
considerando o seu relevante interesse público e seu caráter notadamente 
social, declarar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial a “Missa do 
Vaqueiro”, celebração religiosa realizada a 69 anos no município de 
Balsas/MA. 

As razões da proposição se justificam pela relevância e a 
abrangência do tema, decorrente de fatores de rubrica de interesse 
social. 

Iniciada em 1953, a “Missa do Vaqueiro” é realizada no dia 12 de 
junho, véspera do dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Balsas. 
Um momento de fé e tradição, que mobiliza milhares de munícipes 
balsenses, em frente à praça da Igreja da Catedral para participarem da 
celebração religiosa.

O evento é uma grande atração regional, este ano, comemora 
sua 69º edição e movimenta a religiosidade, cultura, lazer, turismo e as 
tradições da cidade Balsas/MA, além de homenagear os sertanejos que 
formaram a região sul, na figura do vaqueiro. 

Portanto, o evento não é um mero entretenimento, mais do que 
isso, a “Missa do Vaqueiro”, cumpre com o papel de afirmar a identidade 
cultural do Município de Balsas/MA, e a cada ano supera as expectativas 
e perpetuando este quesito como instrumento de imaterialidade cultural 
de toda aquela região.
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Segundo a Unesco, a ideia de Patrimônio Cultural Imaterial 

compreende as práticas, representações, expressões, conhecimentos 
e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural. 

Estas formas tradicionais e artesanais de expressão são 
classificadas, por serem importantes formadoras da memória e da 
identidade dos grupos sociais brasileiros, contendo em si, os múltiplos 
aspectos da cultura cotidiana de uma comunidade, bem como o caráter 
não formal de transmissão dos saberes, ou seja: a oralidade.

Neste contexto, a “Missa do Vaqueiro”, em Balsas/MA, atingiu, 
sem dúvidas, o patamar de patrimônio cultural imaterial.

Assim, cabe a nós, como representantes do povo, reconhecer, 
através da aprovação desta lei, a importância da a “Missa do Vaqueiro”, 
como uma parte consolidada do Patrimônio Imaterial de nossa cultura 
da qual tanto nos orgulhamos.

Deste modo, pela importância de proteger a memória e as 
manifestações culturais, é justo e oportuno que esta Casa Legislativa 
aprova a presente proposta, considerando esta tradicional celebração 
religiosa como Patrimônio Cultural Imaterial do município de Balsas e 
do Estado do Maranhão.

PROJETO DE LEI N° 316/2022.

Considera de Utilidade Pública a 
Colônia de Pescadores Z-169 de Matões 
no Estado do Maranhão. 

 Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Colônia de 
Pescadores Z-169, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.927.661/0001-44, com 
sede e foro no Município de Matões-MA. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de junho 
de 2022. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual  - PSB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 41/2022

Concede a Medalha “Sargento Sá”, 
ao Sargento Evandro Costa Monteiro.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo 
“Sargento Sá” ao Sargento Evandro Costa Monteiro.

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 21 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Evandro Costa Monteiro – 2º Sargento da Polícia Militar do 
Maranhão, filho de Maria Bernadete Costa Monteiro e Enedino Viana 
Monteiro, natural de Teresina - PI e residente em Timon - MA. Casado 
com Roberlandia Aragão de Brito Monteiro e pai de Heloísa Rihana de 
Brito Monteiro e Heitor Rihan de Brito Monteiro. 

Há 21 anos o Sargento Evandro Costa Monteiro, entrou na 
corporação através do CFSD/2001, formado na cidade de Caxias - 
MA, o mesmo possui o curso de Força Tática, Licenciatura Plena em 
Matemática (UESPI) e Pós-Graduação em Segurança Pública (UFPI). 

O policial militar em questão após sua formação em Caxias, 
trabalhou na cidade de Coelho Neto - MA, depois foi transferido para 
o 11º BPM (Timon), onde atuou na FT (Força Tática) de 2003 a 2005, 

em seguida trabalhou na cidade de Parnarama - MA, entre 2006 a 2008, 
depois voltou para o agrupamento de Força Tática onde atuou até 2016, 
sendo que nesse período participou duas vezes da Operação Pedrinhas 
(2014 e 2016), operação esta que junto a outras forças policiais do 
Estado ajudaram a conter rebeliões naquele momento no sistema 
prisional de Pedrinhas na cidade de São Luís. 

Ao final de 2016, junto com o então Major Sousa começaram a 
desenhar um possível projeto para a instalação de um Colégio Militar na 
cidade de Timon, onde muitos alunos da rede pública de Timon, saiam 
de sua cidade para estudar em Teresina-PI. Com isso, visualizaram 
a necessidade de uma estrutura educacional grandiosa na cidade de 
Timon, aonde levaram a ideia até o deputado Rafael, onde o mesmo 
se comprometeu a trabalhar incansavelmente para levar o colégio para 
Timon junto ao governador do Estado. 

Daí então desde o início de 2017 até os dias atuais trabalho no 
Colégio Militar Tiradentes V – CMT V, instituição essa que já teve muito 
êxito em aprovações de centenas de alunos em diversos vestibulares 
pelo Brasil, conseguindo também no decorrer desse trabalho a melhor 
nota do IDEB do Ensino Fundamental do Maranhão e ficando sempre 
entre as melhores notas no IDEB também no Ensino Médio.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 42/2022

Concede a Medalha “Manuel 
Beckman”, ao Tenente-Coronel Francisco 
de Sousa Pereira.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo 
“Manoel Beckman” ao Tenente-Coronel Francisco de Sousa Pereira.

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 21 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Francisco de Sousa Pereira, é Tenente-Coronel da Polícia Militar 
do Maranhão. Filho de Judite de Sousa Pereira e Norberto Alves 
Pereira, natural da cidade de Matões-MA e residente em Timon desde 
os 3 anos de idade. 

Ingressou na Polícia Militar do Maranhão em 03 de maio de 
1993, no Curso de Formação de Soldados na então 3ª Companhia 
PM Independente na cidade de Timon, possuindo, portanto, 29 anos 
de efetivo serviço. Já no ano de 1994 foi aprovado no vestibular da 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, para o Curso de 
Formação de Oficiais da PM, concluindo em 1996.

No ano de 1997, como Aspirante, foi lotado no 2º Batalhão 
de Polícia Militar em Caxias-MA, onde exerceu as funções de 
Subcomandante da 1ª Cia/2º BPM, Chefe da Seção de Instrução 
e Operações (P/3) e chefe da Seção de Inteligência (P/2). Em 1998, 
como 2º Tenente, foi transferido para a 3ª Companhia Independente, 
onde exerceu as funções de chefe do P/3, Comandante do 1ª Pel/3ª CI 
e Comandante de Policiamento da Unidade. No ano 2000, retorna ao 
2º BPM em Caxias, já como 1º Tenente, quando exerceu as funções 
de Comandante de Companhia, Chefe do P/3 e articulador do Grupo 
Especial de Apoio às Escolas (gênesis do Proerd e Ronda Escolar). No 
ano de 2002, já no posto de Capitão PM, volta à 3ª CI, assumindo as 
funções de Subcomandante e implanta na cidade a Ronda Escolar e o 
Programa de Resistência às Drogas e à Violência, com a capacitação 
de 3 Policiais Instrutores, chegando a formar 613 alunos, além de 
colaborar na implantação da Força Tática da Unidade.

Em 2008, fez especialização em Segurança Pública, no Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais na Academia de Polícia Militar Milton 
Freire, no Estado do Rio Grande do Norte. Em 2009, foi lotado em 
São Luís, onde, já no posto de Major, exerceu a Coordenação Estadual 
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Adjunta do Proerd e da Ronda Escolar, chefiou a Seção de Relações 
Públicas da PMMA e atuou no Policiamento da Grande Ilha, em 
ações do Comando de Policiamento Metropolitano – CPM. Em 2013, 
retorna a Timon, exercendo as funções de Fiscal Administrativo e 
Subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, época em que foi 
criada a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

Em 2016, juntamente com o Sargento Monteiro e o Major Duarte, 
começaram a trabalhar no projeto de implantação do Colégio Militar, 
uma vez que existia demanda de escola da cidade, que penava com 
ações delituosas e, por decisão unânime das autoridades e comunidade 
do bairro, em audiência pública, vislumbraram que impactante a 
transformação de uma Unidade de Ensino em Colégio Militar. Diante 
de tal demanda, e por orientação do Comando da PMMA, foram feitos 
estudos técnicos e, com o apoio inenarrável do Deputado Rafael e do 
Governador Flávio Dino, foi implantado o Colégio Militar Tiradentes V 
no ano de 2017, que teve como primeiro comandante o Tenente Coronel 
PM Francisco de Sousa Pereira. 

Durante os 5 anos à frente do Colégio Militar, e com o apoio 
de uma equipe pedagógica forte e de Policiais comprometidos, foram 
formados milhares de alunos e conseguidas 435 aprovações pelo SISU, 
ProUni e Vestibulares, nos mais diversos cursos como Medicina, Curso 
de Formação de Oficiais, Direito, Odontologia, Engenharias Civil, 
Mecânica e Elétrica, além de cursos de Matemática, Física, Química, 
Biologia, Letras, Pedagogia, Ciências Contábeis e diversos outros. 
Em 2019, a série final do Ensino Fundamental do CMT V, mantida em 
cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Timon, conseguiu 
a nota 7.3 na avaliação do IDEB, ficando em 1º lugar no Maranhão. O 
CMT V passou a figurar entre as grandes escolas do Maranhão e tornou-
se atrativa para que os alunos, que buscavam estudar em Teresina, 
retornassem para Timon, inclusive atraindo alunos de outras cidades 
e Estados.

Em junho de 2022, o TC PM Francisco de Sousa Pereira assume 
o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar em Timon, Unidade em 
que ingressou como aluno do Curso de Soldado em 1993, quando ainda 
era 3ª Companhia Independente, função que exerce atualmente.

REQUERIMENTO Nº 175 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro 
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja agendada 
uma Sessão Solene, para o mês de agosto ou setembro, em dia a 
ser combinado com a Secretaria Geral da Mesa, em homenagem ao 
farmacêutico e empresário Jesus Norberto Gomes (in memoriam), 
pelo seu histórico de vida que muito contribuiu para o desenvolvimento 
industrial do Estado do Maranhão.

Vale ressaltar que nos anos de 1920, a fórmula do Guaraná Jesus 
foi desenvolvida pelo farmacêutico e empresário Jesus Norberto Gomes 
em São Luís do Maranhão. Inicialmente, a ideia era desenvolver um 
medicamento, entretanto, o sabor do ‘xarope’ agradou demais os netos 
do profissional, se tornando, anos depois, a bebida Kola Guaraná Jesus, 
que foi incorporada ao gigante grupo da Coca-Cola, em 2001.

Com direção do cineasta, Frederico Machado, o filme vai retratar 
a história de Jesus desde a infância, na cidade onde ele nasceu, Vitória 
do Mearim (MA), até a criação da bebida, nos anos de 1920, quando ele 
se tornou um importante farmacêutico, já morando em São Luís (MA).

Em sua trajetória, aos 14 anos, Jesus se mudou para a capital 
do Estado do Maranhão, na esperança de trabalhar em qualquer coisa 
e ganhar dinheiro. Sua primeira oportunidade de emprego foi na 
farmácia Marques, onde ele começou a ter interesse pela profissão de 
farmacêutico.

Aos 20 anos, ele comprou uma farmácia intitulada Galvão. A 
partir desse momento, começou a fabricar alguns medicamentos. Com 
o passar dos tempos, o farmacêutico criou uma seção de águas gasosas 

e refrigerantes, iniciando as pesquisas para produzir esses produtos. 
Então, surge o primeiro produto, o Guaraná Jesus, que possuía leve 
sabor amargo e não agradou a maioria dos degustadores naquela época.

No entanto, Jesus continuou com suas experiências, logo 
chegando à fórmula da Kola Guaraná Jesus, que foi muito bem aceita 
pela coloração diferenciada, cor de rosa, e pelo sabor adocicado, 
lembrando vagamente tutti-frutti. Entre os ingredientes do refrigerante 
estão extratos de guaraná, cafeína, teofilina e teobromina.

Principalmente no Maranhão, o sucesso do Guaraná Jesus 
atravessou gerações e se tornou, atualmente, um dos símbolos da 
cultura daquele Estado. No entanto, com o passar dos anos, a fama do 
produto, que é mais popular no Nordeste, fez com que a bebida virasse 
queridinha também em outras regiões do território nacional.

Jesus era visionário
Em 1963, Jesus faleceu, entretanto, ele deixou um enorme legado. 

Segundo seu neto, Fábio Gomes, seu avô era um grande visionário, 
pioneiro em explorar a biodiversidade da Amazônia.

Em entrevista à revista Piauí, em 2007, o familiar revelou que 
o farmacêutico fazia expedições e sempre trazia ervas da floresta 
amazônica. “Antes de todo mundo começar a falar em biodiversidade, 
ele já achava que o grande tesouro farmacológico do mundo estava na 
selva amazônica”, contou.

Ele ainda completou: “Quando ninguém falava em participação 
dos funcionários, meu avô dava participação nos lucros da farmácia”, 
finalizou.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 24 de junho de 2022. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº  176/2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro 
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhada 
Mensagem de Condolências aos familiares do empresário Abraão 
Freitas Valinhas, pelo seu falecimento, ocorrido em 26 de junho do 
corrente.

É de grande relevância destacar que Abraão Valinhas foi 
homem de origem simples, nascido em Vila Nova de Famalicão 
(Portugal). Foi sapateiro, comerciante e bacharel em Direito. Esteve 
à frente do conhecido Grupo Palheta de catering e alimentação, e foi 
um destacado e atuante representante do setor de bares e restaurantes 
junto à Associação Comercial do Maranhão, e foi também sócio vice-
presidente dos Supermercados Lusitana, dando grande contribuição 
para o desenvolvimento do comércio do Maranhão.

Sentimo-nos honrada em prestar esta homenagem mais que 
merecida, pela história de vida do empresário Abraão Freitas Valinhas.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 24 de junho de 2022.- 
Helena Duailibe - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 177/2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V.Exa que, após ouvido o Plenário, seja encaminhado 
solicitação ao Senhor Murilo Andrade, Secretário de Estado de 
Administração Penitenciária pedindo informações acerca das 
contratações existentes de homens condenados por crimes de violência 
doméstica e familiar contra a mulher ou feminicídio, previstos na Lei 
Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de junho 
de 2022. - Neto Evangelista - Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 4683/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas que 
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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4684/2022

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 Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4685/2022

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 Lagoa do Mato, Senhor 
Alexssandre Guimarães Duarte, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 

diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4686/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4687/2022

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 Loreto, Senhor Germano 
Martins Coelho, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4688 /2022

Senhor Presidente,

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022 9
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4689/2022

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 João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4690/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4691/2022

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 Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4692/2022

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 Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4693/2022

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 Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JUNHO VERMELHO 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4694/2022

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 Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4695/2022

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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4696/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4697/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4698/2022

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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
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a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4699/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4700/2022

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 Maracaçumé, Senhor Ruzinaldo 
Guimarães de Melo, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4701/2022

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 Luís Domingues, 
Senhor Gilberto Braga Queiroz, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4702/2022

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 Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4703/2022

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 Itapecuru Mirim, 
Senhor Benedito de Jesus Nascimento 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4704/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlânio 
Furtado Lula Xavier, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4705/2022

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 Newton Belo, 
Senhor Roberto Silva Araújo, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4706/2022

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 Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4707/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, 
em seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, 
Senhor Ubirajara Rayol Soares, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4708/2022

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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.
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INDICAÇÃO Nº 4709/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4710/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4711/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 

diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4712/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha 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 
campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. 
Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações 
diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como 
a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações cuja 
transfusão 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 4713/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão, ao Secretário de Estado de Indústria e Comércio 
(SEINC), o Sr. Cassiano Pereira Junior e à Secretária de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), a Sra. Amanda 
Costa, solicitando que os adolescentes que estão em cumprimento de 
medidas socioeducativas privativas e restritas de liberdade, na Fundação 
da Criança e do Adolescente (FUNAC), sejam incluídos no Programa 
Trabalho Jovem, do Governo do Estado do Maranhão.

A referida solicitação visa garantir a ressocialização de 
adolescentes sentenciados pela autoria de atos infracionais, a partir de 
seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo, por meio 
do Programa Trabalho Jovem, que tem por objetivo contribuir para a 
geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda à juventude 
maranhense.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 27 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4714/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado da Infraestrutura (SINFRA), 
o Sr. Aparício Bandeira, solicitando pavimentação asfáltica, por meio 
do Programa Mais Asfalto do Governo do Estado, nos bairros citados 
em anexo, localizados no município de Timon/MA.

A referida pavimentação é de grande importância, pois facilitará 
as condições de trafegabilidade aos moradores que lá residem e aos 
condutores de veículos que trafegam na região e convivem diariamente 
com a dificuldade de acesso.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 27 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

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

BAIRROS NO MUNICÍPIO DE TIMON:

1. Bela Vista

2. Centro

3. Cidade Nova I

4. Cidade Nova II

5. Conjunto Palestina

6. Formosa

7. Joaquim Pedreira II

8. Loteamento Boa Vista

9. Mangueira

10. Mateuzinho

11. Parque Alvorada

12. Parque Piauí

13. Parque Piauí II

14. Parque União

15. Pedro Patrício

16. São Benedito

17. São Francisco

18. Sucupira

19. Vila Angélica

20. Vila do Bec

21. Vila Osmar

INDICAÇÃO Nº 4715 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado da Infraestrutura (SINFRA), o 
Sr. Aparício Bandeira, solicitando pavimentação asfáltica, por meio do 
Programa Mais Asfalto do Governo do Estado, nos povoados Tabuleiro, 
Boqueirão e na sede do município de Duque Bacelar.

A referida pavimentação é de grande importância, pois facilitará 
as condições de trafegabilidade aos moradores que lá residem e aos 
condutores de veículos que trafegam na região e convivem diariamente 
com a dificuldade de acesso.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 27 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4716 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
de viabilidade de serviços de infraestrutura na Avenida M, Loteamento 
Morada do Sol, Bairro Araçagy, próximo ao Veneza Home Center, na 
cidade de Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação e serviços de 
infraestrutura, dificultando à vida daqueles que vivem na região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4717/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Rua Brasília, Olho d’Água São Luís – MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4718/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura no bairro Gapara, São Luís – MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4719/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços 
de infraestrutura na Rua Estrada da Vitória, Rio Grande, São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4720/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
revitalização da Praça do Letrado, localizada na Rua 71, Vinhais, São 
Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4721/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 

Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura no Bairro Arraial, São Luis-MA, CEP: 65092-365.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4722/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Rua Paralela à Estrada Velha, Vinhais, São Luís-MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4723/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços de 
recapeamento asfáltico na Rua São José, Cruzeiro do Anil, São Luis/
MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4724/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio 
Mesquita e ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando serviços de policiamento na Rua do Passeio, Rua 
São Pantaleão e Rua do Norte, Centro, nesta cidade, principalmente 
após o horário de 13h, de modo a reforçar o policiamento da área, 
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pois, segundo relatos, os casos de criminalidade aumentaram no local, 
causando significativa insegurança. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4725/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado 
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula 
Azevedo Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária 
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene 
Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando a análise de viabilidade de serviços de infraestrutura na Rua 
das Laranjeiras, Residencial Orquídeas II, Paço do Lumiar/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4726/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
recapeamento asfáltico na Rua Cartulo da Paixão Cearense, Bairro de 
Fátima, São Luís/MA, CEP: 65025-250.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4727 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado 
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
da viabilidade de serviços de pavimentação asfáltica na Avenida 03, 
Residencial Manaíra, Paço do Lumiar/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4728/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços 
de esgotamento sanitário, com o objetivo de dar fim ao entupimento na 
galeria da 5º Travessa Dagmar Desterro, Bairro de Fátima, São Luís – 
MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4730/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
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Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços 
de recapeamento asfáltico na Avenida Edson Brandão, Cutim Anil, em 
frente ao Condomínio Eco Park II, São Luís/MA, CEP: 65045-380.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4731/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente 
ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, 
o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
da viabilidade de serviços de infraestrutura nas ruas da Alameda Santa 
Luzia, Jardim Tropical I, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4732/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado 
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula 
Azevedo Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária 
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene 
Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando a análise de viabilidade de serviços de infraestrutura nas 
transversais - Rua 14 e Av. Hilton Rocha -, Loteamento Presidente 
Vargas, Paço do Lumiar/MA. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 
2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4733/2022

Senhor Presidente,

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

ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, 
o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
de viabilidade de serviços de infraestrutura (limpeza e pavimentação 
asfáltica) na Travessa Canavieira, Bairro Mutirão, São José de Ribamar/
MA, CEP: 65110-600.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação e limpeza, 
dificultando a vida daqueles que vivem na região.    

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 

2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4734 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, à Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise de serviços de infraestrutura, nas 
seguintes ciclovias no Bairro Cidade Operária, nesta cidade:

•	 Rua 10 com a rua 8;
•	 Rua 8 com a rua 6;
•	 Rua 6 com a rua 4;
•	 Rua 4 com a rua 101.

Pois, segundo relatos dos moradores, a ausência de infraestrutura 
nas ciclovias mencionadas é frustrante, se tratando de um bairro com 
diversas famílias com crianças e idosos, além de várias pessoas que 
utilizam a bicicleta como meio de transporte.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 

2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4735/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula 
Azevedo Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária 
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene 
Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando a análise da viabilidade de serviços de infraestrutura na Rua 
Boa Esperança, Mocajutuba, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta infraestrutura, dificultando a vida 
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daqueles que vivem na região.

        
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de junho de 

2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ADRIANO - 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 – Moto Clube com a palavra, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje, eu subo à tribuna para 
tratar de um problema que vem se arrastando nos últimos meses. A gente 
vê uma precarização inclusive diante da atividade do pescador artesanal 
no Maranhão. Nos últimos anos, o Maranhão perdeu aproximadamente 
60 mil registros de pescadores profissionais, uma atividade que a gente 
sabe que é importantíssima. Tem meses que as pessoas ficam, claro, por 
questões de preservação ambiental, sem trabalhar, e é obvio que há a 
necessidade da compensação dessas pessoas. Para que vocês tenham 
uma ideia, 68% das pessoas registradas como pescadores artesanais no 
Maranhão são mulheres, e aí a gente já vê a dificuldade que elas passam 
quando têm benefícios negados. Verdade é que aqui hoje o sistema do 
INSS cada vez mais dificulta o acesso do trabalhador ao seu direito. 
Infelizmente, para ter acesso ao seguro-desemprego do pescador 
artesanal, é necessário RG, CPF, GPS, o comprovante de residência 
e o RGP, que é o registro geral do pescador que pode ser substituído 
por um formulário preenchido para pedir licença do pescador, mais 
um protocolo ou uma declaração de validação do protocolo. Algumas 
coisas acontecem no meio do caminho e, simplesmente, há casos aqui 
que a gente trouxe de processo que o INSS tem indeferido de maneira 
recorrente. Eu vou citar só dois exemplos aqui rapidamente para que 
tenham ideia do tamanho da coisa, porque isso está acontecendo de 
maneira repetida. A pessoa faz o cadastro, faz todo o formulário 
de documentos, encaminha tudo, termo de representação, coloca o 
documento, preenche o formulário de licença, tem a validação do 
protocolo assinado, devidamente assinado. Aí, um sistema que não 
consegue ler o documento aponta uma inconsistência, leva isso para 
um servidor do INSS, que pode estar em qualquer lugar do Brasil, e o 
que acontece? De maneira absurda, eu qualifico por conta da seriedade 
da coisa, porque quem defere um benefício de um trabalhador, uma 
trabalhadora, uma pessoa que tem o direito ao Seguro-desemprego 
de Pescador Artesanal, conhecido antigamente como Seguro Defeso, 
o que acontece? Esse caso bem aqui, pessoa CPF 047602..., o 
instituto comunica que, após a análise da documentação, indeferiu o 
requerimento do benefício pelos motivos abaixo, inexistência do RGP 
no CNIS ou o documento equivalente, o que acontece? A pessoa já havia 
protocolado o documento, bem aqui, vou mostrar neste momento, está 
aqui, a pessoa tem a carteira, a carteira QR Code autenticada, tudo isso, 
e está indeferido. Esse é um caso. Segundo caso, esse bem aqui, tem pelo 
menos uns 30, 40, dentro do nosso gabinete. Indeferido o requerimento, 
lembrando que é requisito que a emissão do RGP tenha no mínimo um 
ano de antecedência contado da data do requerimento. No presente 
caso, a emissão não obedeceu a esse rito. Outra decisão equivocada do 
servidor responsável. Bem aqui a gente tem o documento, o documento 
bem aqui, data do primeiro registro do pescador, 24/05/2018, data da 
expedição da carteira 2022, 4/01, ou seja, quatro anos depois, a pessoa 
está vendo o processo, servidor está vendo o processo, e não está 
prestando atenção, deixa aqui a nossa assessoria, recorreu ao INSS, 

nós mandamos um e-mail para a Fabiola, que é a responsável no INSS 
nacional, e está aqui, o Instituto Nacional do Seguro Social comunica 
que na data de hoje, concedeu o benefício, do segundo desemprego, 
protocolo, o pagamento da primeira parcela acontecera nos primeiros 
trinta dias, e situações como essa, acho que tem se repetido demais, e 
isso revela que o órgão, ele precisa dar uma atenção maior, ao próprio 
trabalho do servidor, porque aqui , uma pessoa como essa, que fica sem 
as parcelas do seu seguro, o que ela vai passar, ela vai passar fome, 
pessoa trabalha de maneira artesanal, para ter o sustento do dia a dia, 
ela está minimamente, quatro meses aqui desamparada, de assistência 
social, e aí você imagina, mais um minuto por favor, meu presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Mais dois minutos para o deputado 
Yglésio. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, as pessoas 
nesse período de quatro meses, elas estão completamente desamparadas 
, não adianta você ficar relativizando , isso aqui é grave, e mais de uma 
pessoa dessa trabalha lá em Tutoia, em Araioses, qual o acesso que 
essa pessoa tem para chegar aqui em São Luís, para recorrer disso aqui 
, há toda a dificuldade de inclusão digital que tem, a dificuldade que 
os próprios presidentes de colônias, sindicatos, e associações têm de 
acesso, ao INSS hoje, então, infelizmente a gente precisa de uma força-
tarefa dentro do órgão e a gente convida a direção local e a própria 
Superintendência Nordeste, o Marcos de Brito, para que façamos uma 
reunião para mostrar que está acontecendo de maneira reiterada e que 
isso impacta em vidas, diretamente, falta do mínimo e do básico. Então 
nós vamos continuar fazendo esse trabalho dentro da pesca, prestando 
esse assessoramento, a nossa equipe é altamente qualificada nesse 
sentido e a gente vai trazer esses casos aqui e obviamente fazer um 
convite nos próximos dias ao pessoal do INSS em uma reunião para 
tratar do tema. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra o Deputado Jota Pinto, 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente Wellington Presidente em exercício, senhores 
deputados e deputadas, imprensa, internautas, todos que nos assistem 
pela TV Assembleia. Hoje, não poderia deixar, Senhor Presidente, de 
destacar nesse dia 30 de junho, que se comemora o Dia Nacional do 
Bumba Meu Boi. Bumba Meu boi que só tem do jeito que tem com 
toda essa grandeza no Estado do Maranhão. É o Bumba Boi que hoje é 
patrimônio cultural do Brasil, que une os seus rituais, é uma das principais 
manifestações culturais do nosso estado. E, nesse trinta, se comemora 
o Dia Nacional do Bumba-Boi. Eu queria destacar que o Estado do 
Maranhão é um estado que tem mais de quatrocentas brincadeiras do 
Bumba-meu-Boi e é reconhecido não só no Maranhão como no Brasil 
e no mundo. Como muitas brincadeiras dessas vão representar o Estado 
do Maranhão em outros países, levando a história da cultura do nosso 
estado do Bumba-Boi aos quatro cantos do continente. Queria destacar 
isso e destacar aqueles que sempre fizeram da cultura do Maranhão 
uma cultura forte, como o saudoso Coxinho, o saudoso João Canso, o 
saudoso João Chiador, o saudoso Humberto do Maracanã, todas essas 
pessoas, que fizeram a cultura do Maranhão, levando essa beleza que nós 
temos no estado do Maranhão, merecem todo o nosso carinho, o nosso 
respeito. Eles fizeram muito pela cultura do estado do Maranhão como 
aqueles que fazem hoje. E eu destaco: nós temos o Lobato, no Boi de 
Morros; Renato Dionísio, bem aqui na Cohab; o mestre Raimundinho; 
o mestre Zé Olhinho. São tantos atores culturais, mestres da cultura que 
fazem da cultura do Maranhão essa cultura que contagia o maranhense 
e o brasileiro. Portanto é um dia importante para se comemorar e nós 
não podíamos deixar, de maneira nenhuma, passar em branco nesta 
Casa esse dia tão importante do Dia Nacional do Bumba-Boi; e com o 
detalhe: patrimônio cultural do Brasil. E é importante também destacar 
que essa lei é uma lei de alguém que realmente gosta da cultura do estado 
do Maranhão, que era do então, quando foi Deputado Federal, Carlos 
Brandão. Então eu quero parabenizar todos os brincantes, aqueles que 
fazem a cultura, o Governador Carlos Brandão, que é o autor dessa lei. E 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022 19
dizer que nós temos que estar incentivando. Dizer, Deputado Zé Inácio, 
que o São João do Maranhão, além de incentivar essas brincadeiras, 
é importante destacar, hoje, a geração de oportunidades de emprego 
e renda, a economia que movimenta. Hoje, no estado do Maranhão, 
nos quatro cantos, principalmente na Ilha de São Luís, a gente vê do 
pequeno vendedor até ao grande vendedor, o restaurante, pessoas 
fazendo propaganda. É o comércio, é a mídia trabalhando e todo mundo 
ganhando dinheiro com um São João forte no estado do Maranhão. 
Parabéns a todos que fazem a cultura do estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, o Deputado Zé Inácio 
Lula por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente em exercício, Deputado Wellington do Curso, 
galeria, imprensa. O que me traz, mais uma vez, a esta tribuna é para 
destacar as agendas do governo do Estado, que eu tive na oportunidade 
e a honra de acompanhar nas cidades de Açailândia, Porto Franco, 
Imperatriz e Sítio Novo. Lá em Imperatriz, juntamente ao prefeito 
Deoclides Macedo, Deputada Valéria Macedo, foram anunciadas 
por parte do governo do Estado ações comprometidas e autorizadas 
pelo Governador Brandão, que teve a presença do governador em 
exercício, Desembargador Paulo Velten. Foi anunciado pacote de 
importantes obras. Havia uma reivindicação da população e do prefeito, 
ao longo dos anos, que está sendo atendida agora pelo governo do 
Estado. Imperatriz, da mesma forma, foi inaugurada uma quadra na 
Uemasul, foi inaugurado um Restaurante Popular no bairro da cidade 
de Imperatriz, um bairro muito populoso, e o restaurante popular foi 
muito bem recebido por toda a população de Imperatriz. Nesses dois 
eventos, tivemos também a presença dos nossos colegas Deputados 
Rildo Amaral e Marco Aurélio, que acompanharam toda a programação 
em Imperatriz. Eu quero destacar porque, de fato, tem uma relevância 
muito grande a inauguração do Hospital Regional de Açailândia, uma 
conquista do governo do Estado, mais um grande importante hospital 
regional que é inaugurado, fruto de uma parceria com o município, com 
o Prefeito Aluísio, que reivindicou essa obra que vai atender não só ao 
município de Açailândia, mas, pela envergadura da obra, pelo tamanho 
do hospital, quando estiver com toda a sua capacidade de atendimento, 
terá 50 leitos que vão atender não só Açailândia, mas vários municípios 
da região, como os municípios de Itinga, São Pedro da Água Branca, 
Cidelândia, São Francisco de Brejão, ou seja, todos aqueles municípios 
que estão no entorno do município polo, que é Açailândia. Mais uma 
ação muito importante do governo do Estado porque tem sido uma 
prática do governo do Estado, nesses últimos anos, inauguração e 
botar mesmo para funcionar vários hospitais regionais. Açailândia, 
pela importância que tem na região, não poderia também deixar de 
receber um hospital dessa envergadura para garantir atendimento a 
uma população que é uma população muito grande, não só levando 
em conta a população de Açailândia como os municípios que estão 
em torno da Regional de Açailândia. Outra agenda muito importante 
ocorreu, na manhã de ontem, no município de Sítio Novo, onde foi 
inaugurado mais um restaurante popular, e a população do Sítio Novo, 
também recebeu com muito entusiasmo, mais um restaurante popular 
porque nós sabemos a importância que tem o restaurante popular neste 
momento em que o Brasil atravessa uma grave crise econômica e que 
o preço dos alimentos, dos preços que compõem as cestas básicas e 
só tem aumentado e as famílias que tem uma certa dificuldade em 
garantir 03 alimentações por dia com o restaurante popular tem sido 
uma alternativa importante, não só comida de qualidade para garantir 
a segurança alimentar das famílias, mas também ao preço de R$ 1, 
e também em Sítio Novo foi assinada a ordem de serviço através da 
AGEMSUL, e lá também tivemos a presença do Jhonas Alves que está 
fazendo um trabalho importante a frente da AGEMSUL, foi assinada a 
ordem de serviço para a construção de uma praça da família também 
uma praça esperada e reivindicada pela população há muitos anos, 
eu que acompanho há um bom tempo o município de Sítio Novo, há 
alguns anos, eu sei da importância dessa praça para o município, e o 
prefeito Antônio Coelho ficou não só agradecido, mas entusiasmado 

com o projeto que vai ocorrer exatamente na sua gestão, uma promessa 
que ele já tinha feito com a população, e com a parceria com o governo 
do Estado, com o compromisso que já havia sido assumido desde o 
começo do ano pelo governador Brandão agora a partir de ontem após 
a assinatura dessa ordem de serviço essa praça se tornará uma realidade 
no município de Sítio Novo, assim como foram destacadas várias outras 
ações que estão em execução no município de Sítio Novo que tivemos 
também a oportunidade na parceria com o Prefeito de reivindicar 
e lutar para que essas obras acontecessem no município, e finalizo 
destacando que ontem também na cidade de Sítio Novo foi assinado 
um convênio fruto de uma Emenda Parlamentar de nossa autoria para 
fazer pavimentação em bloquetes em ruas nos povoados do município 
de Sítio Novo. Sítio Novo está recebendo pacote de obras na sede do 
município, mas também é importante levar ações do Governo apoiada 
através de nossas Emendas Parlamentares para as comunidades, para os 
povoados e ontem foi assinado nessa mesma solenidade um convênio 
que vai garantir pavimentação, através de bloquetes, para atender vários 
povoados do município de Sítio Novo. Era isso, senhor presidente, e 
obrigado pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
JOTA PINTO – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso por 5 
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que me 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-
dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, o dia de hoje é um dia 
de extrema tristeza, porque o Deputado Wellington sempre teve razão. 
O Deputado Wellington sempre cobrou, sempre fiscalizou. Quando eu 
mostrava aqui os números da incompetência do ex-governador Flávio 
Dino, é porque nós já tínhamos observado que ele estava levando o 
Maranhão para a beira do abismo, para o caos. Vergonhosamente o 
Maranhão apareceu ontem em todos os telejornais e hoje, pela manhã, 
novamente, em cadeia nacional da Rede Globo. O Estado do Maranhão 
é o estado que tem a maior quantidade de pessoas na pobreza; 57,90% 
dos maranhenses vivem na pobreza. Isso é um absurdo. Quando 
o ex-governador Flávio Dino assumiu, nós tínhamos 53,27% de 
maranhenses na pobreza. Ele conseguiu aumentar esse número. Mais 
da metade, mais da metade dos maranhenses vivem na pobreza. E eu 
aqui reconheço a minha culpa, porque eu votei nesse incompetente. Eu 
votei. Eu trago aqui a minha culpa. Em 2014, eu votei e pedi voto para 
Flávio Dino, mas, a partir do primeiro ano, eu comecei a fiscalizar, eu 
comecei a cobrar, porque eu verifiquei, eu constatei que era um governo 
de mentira, de enganação, um enganador de almas. Eu não podia 
continuar fazendo um mandato em defesa da população, continuar 
um mandato ao lado do ex-governador Flávio Dino, um enganador de 
almas, um mentiroso. Não podia dar continuidade ao trabalho nesta 
Casa, principalmente com a decepção de todos nós maranhenses. O 
ex-governador Flávio Dino é uma decepção e uma vergonha para o 
Maranhão. É um sem futuro. E esse sem futuro ainda quer ser senador. 
Ele aumentou os impostos três vezes. Ele não baixou o ICMS dos 
combustíveis. Ele tomou, apreendeu mais de cinquenta mil carros 
e motos. Leiloou mais de vinte mil carros e motos dos trabalhadores 
maranhenses. Aumentou a pobreza, aumentou a extrema pobreza. E 
ele comia picanha, picanha superfaturada. Nós denunciamos aqui nesta 
Casa. Enquanto a população passava fome, o ex-governador Flávio Dino 
comprava picanha superfaturada. Nós denunciamos aqui o dinheiro 
gasto com buffet de várias empresas. Corrupção generalizada. Prova 
disso é que o ex-governador Flávio Dino está sendo investigado pelo 
Ministério Público diante de tantas denúncias que nós já fizemos, dos 
respiradores que sumiram. Nós tivemos coragem, nesta Casa, o único 
deputado que teve coragem de enfrentar um desgoverno, enfrentar a 
incompetência desse Ex-governador Flávio Dino, muito incompetente. 
Esse sem futuro está sendo investigado pelo Ministério Público. O site 
Atual7 trouxe, em primeira mão, a matéria que o Ministério Público 
do Maranhão abre procedimento para investigar Flávio Dino. Medida 
atende pedido de Procurador da República. Caso foi aberto em 27 de 
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maio. Improbidade administrativa, possibilidade de desvio de recursos 
públicos, possibilidade de corrupção. Esse é o desgoverno de Flávio 
Dino, do ex-governador que envergonhou ontem e hoje o Maranhão, 
envergonhou o Maranhão em cadeia nacional. O Ex-governador Flávio 
Dino gastou tanto dinheiro com propaganda, foram mais de R$ 340 
milhões de propaganda para mostrar um Maranhão que não existia, mas 
agora os números começam a aparecer, a realidade começa a aparecer. 
Não tem como mentir por muito tempo! O que o Ex-governador Flávio 
Dino fez era a mesma coisa que Hitler fazia na Segunda Guerra com 
o seu Ministro das Comunicações, Goebbels, que mostrava uma 
mentira ao longo do tempo. E o que o Ex-governador Flávio Dino fez 
com o dinheiro público, com o dinheiro da Comunicação, mostrando 
um Maranhão que não existia, mentindo para que se tornasse uma 
realidade ou uma verdade ao longo do tempo. Mas a máscara caiu! 
É o desgoverno comunista, é o desgoverno do ex-governador Flávio 
Dino que destruiu o Maranhão. Precisamos reconstruir o Maranhão. 
Chega de enganação! Chega de mentira! Continuidade de quê? 
Continuidade da miséria? Continuidade da apreensão de carros e 
motos? Continuidade do aumento de impostos? Continuidade da falta 
de emprego? Continuidade de quê? O ex-governador Flávio Dino 
destruiu o Maranhão. Esse sem futuro ainda quer ser senador. Esse sem 
futuro ainda quer continuar na política. Esse sem futuro envergonhou o 
Maranhão. Esse sem futuro envergonha o Maranhão para todo o Brasil. 
Esse sem futuro passou sete anos mentindo, mentindo, mentindo. 
Mentiu que deu bom dia a jumento. Mentia, prova disso é o caos na 
segurança, prova da incompetência do ex-governador Flávio Dino. 
É o caos, o caos da segurança pública, assaltos, furtos, assassinatos, 
chacinas. Ontem, explodiram mais um carro forte no Largo de São 
Pedro. Vários relatos e vários vídeos de brigas, de confusões, de 
assaltos. Nós estamos cobrando todos os dias aqui para melhorar a 
segurança pública, o investimento em equipamento, o investimento em 
armamento, o investimento na nomeação de mais homens. Temos 1.400 
aprovados prontos para atuarem. Nós temos aprovados na Polícia Civil, 
nós temos sub judice, nós temos remanescentes. Portanto, a nossa luta 
permanente em defesa da segurança pública do Estado do Maranhão, 
da população, e também em defesa dos policiais militares, policiais 
civis, promoções dignas, promoções sérias, promoções que respeitem o 
tempo de serviço, o merecimento, respeito aos policiais militares. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO - Peço que liberem o áudio do Deputado Wellington, por mais 
dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Presidente Deputado Zé Inácio. A nossa luta permanente 
em defesa da segurança pública. Mas mostra que nós estávamos certo 
o tempo todo, em fiscalizar, em cobrar, o único deputado que teve 
coragem, coragem para enfrentar o desgoverno Flavio Dino. Coragem 
para enfrentar o ex-juiz federal incompetente ex-governador do Estado. 
E temos cobrado a segurança pública, prova disso, é que apresentamos 
um requerimento e estamos aguardando a data para que o secretário de 
Segurança Pública venha à Assembleia Legislativa explicar o aumento 
da criminalidade, o aumento da violência, o aumento do feminicidio 
que tem aumentado no Maranhão, a quantidade de assaltos e mais 
ainda o menor efetivo da história do Maranhão. O menor efetivo 
profissionalmente de todo os estados do Brasil. E é por isso que estamos 
aqui mais uma vez cobrando da Mesa, já foi aprovado por todos os 
deputados, estamos cobrando para que o secretário de Segurança 
Pública venha à Assembleia em uma audiência se explicar, explicar 
para a população que aqui tem um representante do povo. Quando 
eu falo é em nome da população do Maranhão, é em nome do povo 
do Maranhão e eu não vou abrir mão disso. Secretário de segurança 
pública estamos aguardando uma data, uma agenda, para que V.Exa. 
venha se explicar ao povo do Maranhão, à Assembleia Legislativa sobre 
o baixo efetivo e o aumento da criminalidade e da violência no Estado 
do Maranhão. Finalizo minhas palavras trazendo para a Assembleia a 
decepção da população. Ontem fui assistir ao Jornal Nacional estava 
em trânsito para São Luís, estava em atividade no interior do estado, 
uma senhora me chamou a atenção, deputado, essa é a realidade, nós 

queremos depositar nossa confiança na esperança, em algo que possa 
ser melhor porque nós estamos cansados, cansados de ser humilhados, 
a população não aguenta mais, vergonhosamente o ex-governador 
Flávio Dino colocou o Maranhão na lama, nos piores indicadores, nos 
piores indicativos e o pior de tudo a região mais afetada é a Baixada 
maranhense, a região mais pobre é a Baixada maranhense e a Baixada 
maranhense além de ser a região mais pobre, mais afetada é a região que 
mais sofreu na taca, na chibata com o ex-governador Flávio Dino, prova 
disso é o ferry, ele destruiu o ferry, acabou com o transporte de ferry 
no Estado do Maranhão. Fez uma licitação fraudulenta, uma licitação 
vergonhosa, porca, imunda, cheia de erros e ainda tinha corrupção. 
Nós identificamos, recebemos a denúncia da corrupção de um bilhão e 
seiscentos e cinquenta milhões que seria a licitação do ferry pelo menos 
vinte milhões sendo desviados. É por isso que estamos coletando a 
assinatura para a CPI do Ferry, e já temos doze assinaturas, coletamos 
mais uma assinatura já temos doze assinaturas para instalar a CPI do 
Ferry, para identificara os problemas, as causas e o mais importante 
apresentar soluções para os problemas do ferry no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Progressista. Declina. 
Partido Social Democrata. Declina. Bloco Parlamentar Independente. 
Declina. Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático, Deputado Wellington do Curso, por 17 
minutos. Lembrando aos senhores deputados e deputadas da Sessão 
Solene a ser realizada às 11 horas, para a entrega do Título de Cidadão 
Maranhense ao Senhor Gerson Soeiro e da Medalha Manuel Beckman 
à Professora Socorro Naufel, por solicitação da Deputada Dra. Helena 
Duailibe. Deputado Wellington, com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhoras e senhores, nós temos uma luta permanente 
na Assembleia Legislativa em defesa dos aprovados em concursos para 
que sejam nomeados, em defesa dos concurseiros para que eles possam 
realizar concurso e em defesa dos servidores públicos do Estado do 
Maranhão. E eu vou fazer um relato breve desses três. Primeiro, 
daqueles que estudam para passar num concurso público. A nossa luta 
permanente em defesa daqueles que lutam para passar num concurso 
público. Prova disso que não é casa de ferreiro e espeto de pau. Nós 
cobramos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que possa 
reincidir o contrato com a empresa que fez o concurso cheio de vícios, 
cheio de problemas. E não adianta só mudar a data da prova. Não 
adianta só mudar a prova. Nós solicitamos que o contrato seja reincidido, 
que o contrato seja feito com outra empresa. Professor e Deputado 
Wellington do Curso defende os aprovados em concurso. Nós 
solicitamos requerimento de forma oficial, não é só da boca para fora, 
de forma oficial que a Assembleia Legislativa se posicione e que a 
Assembleia Legislativa reincida o contrato com a empresa e possa fazer 
contratação de nova empresa. Concurso do zero e, assim, vamos dar 
moralidade, seriedade e transparência para aqueles que estão fazendo o 
concurso da Assembleia. Quem está fazendo o concurso da Assembleia 
não acredita mais nessa empresa, não acredita mais numa outra etapa ou 
outras etapas com a mesma empresa. Quem está fazendo o concurso da 
Assembleia, quem está inscrito está lutando, torcendo, reivindicando e 
solicitaram ao professor e Deputado Wellington: “Deputado Wellington, 
nos defenda. Nós queremos a mudança da banca examinadora.” Não 
pode continuar com essa banca. Ok? Segundo, um outro concurso que 
chamou nossa atenção: guarda municipal de São Luís. Nós havíamos 
solicitado ao Prefeito Eduardo Braide que tivesse complacência, 
benevolência e que atentasse para o edital, que o edital estava pronto 
para ser liberado, e a lei chamava a atenção para candidato que teria no 
mínimo 18 e no máximo 35 anos. Isso é inconstitucional. Já foi 
derrubado em outros estados, mas a lei municipal, de forma 
inconstitucional, foi aprovada pela Câmara. Solicitamos ao prefeito que 
pudesse mandar outro projeto de lei para corrigir. O edital foi publicado 
com erro e, o mais grave, com erro gritante. Copiaram e colaram o 
edital que tem o nome do estado de Roraima. Que patacoada é essa? 
Concurso da Guarda Municipal, no edital de São Luís tem dizendo lá, 
nos itens de Direito Constitucional, fala todas as matérias, todos os 
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assuntos e no final coloca: Constituição Estadual do Estado de Roraima. 
Isso é vergonhoso, isso é vexatório. Se a empresa que vai fazer o 
concurso já está errando no edital, somente selecionou, copiou e colou 
e está colocando que o edital da Guarda vai ser a Constituição Estadual 
do Estado de Roraima. Estamos fazendo agora, de forma oficial, uma 
indicação, um requerimento para que a Prefeitura de São Luís possa 
acionar a banca examinadora e possa rever o edital e corrigir. O edital 
tem erro. Como que pode? Como é que pode o concurso da Guarda 
Municipal de São Luís fazendo referência ao estado de Roraima? Esse 
é o primeiro erro. O segundo: no edital, está exigindo a idade máxima 
de 35 anos, o que é inconstitucional. Nós vamos lutar com todas as 
nossas forças, já ligamos, entramos em contato com a OAB, já entramos 
em contato com o Ministério Público, vamos provocar o Ministério 
Público, vamos provocar a OAB, nós vamos na justiça, vamos entrar na 
justiça em defesa dos candidatos da Guarda Municipal que têm mais de 
35 anos. Solicitamos, de forma administrativa, de forma educada, para 
que pudessem dar atenção. Se não estão fazendo, vamos entrar na 
justiça em defesa dos candidatos que vão fazer o concurso da Guarda 
Municipal, vamos lutar até a nossa última força para que os candidatos 
que têm mais de 35 anos possam fazer o concurso. Já acionamos a 
OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, estamos entrando na 
justiça para que o edital possa ser modificado. Não pode exigir 35 anos, 
é inconstitucional. Já caiu em outros estados e não vai permanecer em 
São Luís com esse edital. E a banca, tome cuidado! Já estamos de olho 
nessa banca. Como é que a banca comete o erro de colocar informações 
com relação ao estado de Roraima? Deputado Wellington do Curso em 
defesa dos candidatos a uma vaga na Guarda Municipal de São Luís. 
Senhor Presidente, quero dar destaque para uma luta nossa que é muito 
especial, que é uma luta que é muito cara para nós, que é a luta para 
baixar o ICMS dos combustíveis. Nós temos travado uma luta, nesta 
Casa, para baixar o ICMS dos combustíveis. Todos os dias, nós lutamos 
contra o Ex-governador Flávio Dino para que ele pudesse baixar o 
ICMS dos combustíveis. Entramos até na justiça com uma ação popular 
para que a gasolina pudesse sair dos 30,05% para pelo menos 18%. 
Vejam que tínhamos razão, Governo Federal já aprovou na Câmara e no 
Senado uma lei reduzindo a alíquota do ICMS dos combustíveis para 
17% e alguns Estados já saíram na frente como o Estado de São Paulo, 
alguns Estados saíram na frente, por que o Maranhão não baixa o ICMS 
dos combustíveis? Estamos fazendo Indicação hoje de forma oficial ao 
Governador do Estado para que ele possa reduzir o ICMS dos 
combustíveis em nome de todos os trabalhadores, em nome de todos os 
motoristas, em nome dos motoristas de táxi, motoristas de aplicativos, 
mototaxista, em nome de você, cidadão maranhense, em nome de você, 
consumidor maranhense, estamos mais uma vez entrando na luta, na 
briga para baixar o ICMS dos combustíveis, não pode continuar como 
está, professor e deputado Wellington do Curso mais uma vez na luta 
para baixar o ICMS dos combustíveis no Estado do Maranhão, da 
energia elétrica e também do gás de gasolina. Senhor Presidente, para 
concluir eu quero só fazer mais um destaque com relação ao Estado do 
Maranhão configurar entre os Estados mais pobres do Brasil. Eu quero 
trazer dados, informações, não da boca para fora. O Estado do Piauí há 
dez, quinze anos tinham mais de 40 municípios na extrema pobreza, em 
15 anos eles corrigiram, o Estado do Piauí foi onde nasceu o Programa 
Bolsa Família, deputado Zé Inácio, o Estado do Piauí na cidade de 
Guaribas foi onde iniciou o Fome Zero, o município mais pobre do 
Brasil o município de Guaribas no Piauí. O Estado do Maranhão tem 
muita diferença, eu sou piauiense, sou natural de Teresina, meus avós 
do interior do estado, assim como o meu pré-candidato ao governo do 
estado eu aprendi nadar já depois de muito grande, já depois de adulto, 
porque eu não tinha como nadar nas águas do Piauí que eram escassas, 
rios escassos no interior do sertão era açude, você banhar num açude a 
dona de casa, a agricultora, chegava: “menino sai daí, tu vai baldear a 
água”, a água é de beber, é de lavar roupa, não é de lavar roupa. Não 
aprendi a nadar. E eu vi em Dr. Lahesio, uma história semelhante, era o 
que mais eu via, mas jogando a gente ia banhar escondido no açude, a 
gente pulava o açude, ei atentado, sai daí atentado, essa água é de beber, 
a água de açude era água de beber, eu podia baldear a água, sujar a água. 

O estado pobre como o Piauí, com escassez de água, e conseguiu tirar 
os seus municípios da extrema pobreza. O Estado do Maranhão fértil, 
com altos índices de chuvas abundantes o ano todo, terras propícias 
para o cultivo, terras maravilhosas abençoadas por Deus, e nós tivemos 
ex-governador que destruiu o Maranhão. Nós do estado do Maranhão, 
nós tínhamos quando o ex-governador Flávio Dino assumiu, nós 
tínhamos 4 estados dentre os 10 mais pobres do Brasil. O ex-governador 
Flávio Dino saiu e tem oito municípios dos mais pobres do Brasil. O 
ex-governador Flávio Dino quando assumiu deixou um legado de 
destruição. Hoje o estado do Maranhão tem quarenta municípios dentre 
os cem mais pobres do Brasil, 57% da população do estado do 
Maranhão, mais da metade, vivem na pobreza. E eles tentam corrigir, 
onde? fazendo o quê? Distribuindo cestas básicas, distribuindo peixes. 
Passou 17 minutos, jovens? Eu não acredito. Me dê cinco minutos do 
tempo da liderança, por favor. Tem tempo ainda; faltam cinco minutos 
para começar a sessão. Cinco minutos da liderança, por gentileza. Eu 
vou concluir agora. Vou falar de esperança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – Mais cinco minutos da liderança para o Deputado Welington 
do curso e, em seguida, a Deputada Betel também vai usar cinco 
minutos, sem aparte, o tempo da liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Mas 
eu vou parar de falar de desastre, de desgoverno, de incompetência, de 
destruição causadas pelo ex-governador Flávio Dino. Eu quero falar, 
nesse momento, é de esperança. A esperança que nós depositamos em 
um Maranhão melhor. A esperança que o Deputado Welington traz todos 
os dia para esta Casa, lutando, se esgoelando, gritando, fiscalizando, 
denunciando, para que nós tenhamos um Maranhão melhor. E eu 
deposito a minha esperança em um Maranhão melhor. O ano de 2022 
é um ano de eleição. Você precisa votar consciente, assim como eu 
voltei para Assembleia Legislativa em 2018 e fui eleito, em 2014, com 
voto limpo, com voto consciente, com voto honesto. Eu conto com a 
população do Maranhão que possa acordar e possa fazer e trazer para a 
Assembleia Legislativa deputados que lutem pelo Maranhão, que lutem 
pela população. Assim como o professor e deputado Wellington, que 
tem honrado o seu voto, que tem honrado a sua confiança. O professor 
e deputado Wellington do Curso nunca faltou, nunca chegou atrasado. 
É o único deputado que tem fiscalizado, que tem cobrado, que tem 
denunciado. E eu tenho sido muito perseguido, mas eu tenho feito isso 
em nome de quem me trouxe aqui, em nome da população do Estado 
do Maranhão. Eu quero falar de esperança, quero falar de esperança. 
Nós precisamos renovar a nossa esperança. E ontem eu estive na cidade 
de Timon, acompanhando o meu pré-candidato a Governo do Estado, 
o doutor Lahesio Bonfim. E fomos ovacionados, muito bem recebidos 
na cidade de Timon. E o que nós ouvimos da população é que ainda há 
esperança. Depositaram esperança em um médico, em um ex-prefeito 
de uma pequena cidade, que quando ele assumiu estava no centésimo 
décimo terceiro lugar do ranking do IDEB do Estado do Maranhão. E 
ele saiu da prefeitura e deixou a prefeitura no segundo lugar no ranking 
do IDEB. E sabem o que é isso em uma cidade com menos de cinco 
mil habitantes? Sabem o que é isso em cidade com o segundo menor 
orçamento do Maranhão? E o doutor Lahesio Bonfim, quando era 
prefeito, fez muito com muito pouco. E é por isso que eu acredito que ele 
será um dos melhores governadores do Brasil, vai transformar o Estado 
do Maranhão. Eu tenho depositado a minha confiança. A população tem 
depositado a confiança. E muito obrigado, doutor Lahesio Bonfim, por 
colocar o seu nome à disposição. Temos avançado, temos percorrido o 
Maranhão, ouvindo a população para construir um plano de Governo 
que seja voltado para resolver os problemas da população. Um plano 
de Governo que vai solucionar os problemas. E é por isso que eu tenho 
acompanhado o doutor Lahesio Bonfim. E hoje, quinta feira, estaremos 
na cidade de Itapecuru. Aos meus amigos eleitores, amigos, ex-alunos, 
professores, policiais, servidores públicos estaduais e municipais, faço 
o convite. Hoje teremos uma reunião, a partir das 16 horas, na cidade 
de Itapecuru. Eu quero apresentar o meu pré-candidato ao governo 
do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio Bonfim. Temos ouvido que o 
Maranhão tem jeito sim. Ouvimos da população e temos renovado 
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a nossa esperança. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre 
o estado do Maranhão. Vamos falar de esperança, vamos falar de 
futuro, porque de passado desastroso, de decepção, de desgoverno, 
de comunismo, de tudo que não presta, apreensão de carros e motos, 
aumento de impostos, de tudo o que não presta, nós denunciamos nesta 
Casa. Agora, nós queremos voltar o nosso olhar para o futuro, renovar a 
nossa esperança no futuro, em um Maranhão melhor para todos. E é por 
isso que todos os dias nós acreditamos e lutamos no Maranhão melhor. 
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. 
Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado 
do Maranhão, sobre a sua população. Obrigado, meu Deus. Obrigado, 
população do Maranhão, pelo reconhecimento, pela confiança e pelo 
carinho que recebemos nas ruas. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO - Deputada Betel, por cinco minutos. A deputada está online? 
Deputada Betel, por cinco minutos, pelo Tempo da Liderança.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos. Senhor Presidente em exercício, Deputado 
Inácio, senhores deputados e deputadas, imprensa, TV Assembleia e 
todos que nos acompanham pelas plataformas digitais. A honra e a 
glória sejam sempre para o Senhor! Hoje, venho a esta tribuna para 
dar um destaque especial ao último dia do Mês de Conscientização 
e Combate à Violência contra o Idoso. O mês de junho foi escolhido 
para serem desenvolvidas ações no sentido de combater e eliminar a 
violência contra pessoas idosas, mas a realidade é estarrecedora. Em 
pleno século XXI, muitos idosos têm seus direitos violados. Os dados 
mostram vários tipos de violência contra os nossos idosos: física, 
emocional, psicológica, financeira, abandono. A vida é composta 
de ciclos que vêm acompanhados de fases, infância, adolescência, 
juventude, adulta e por fim a velhice. O envelhecimento é um processo 
natural da vida e sempre vem acompanhado de alterações físicas, 
biológicas, psicológicas, é uma fase e única que não deve ser olhada 
com desprezo e nem de forma negativa, mas deve ser vista com carinho, 
reconhecimento e orgulho, pois os idosos são nossas raízes, têm muito 
a nos ensinar. No dia 1º de outubro de 2003 foi promulgada a Lei nº 
10741, mais conhecida como o Estatuto do Idoso, cujo o objetivo é 
assegurar os direitos da pessoa idosa. Faço aqui um destaque do Artigo 
- 3º desta lei: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, 
ao respeito e a convivência familiar e comunitária. Vale frisar que 
mesmo após a lei, os casos de violência contra essa população continua 
crescendo. Em 2019, segundo o IBGE, existiu no Brasil trinta e dois 
milhões e novecentas mil pessoas com mais de sessenta anos, em 2060 
a expectativa é que esse número chegue a vinte e 20% da população 
brasileira. Nesse sentido, ressalto a importância da efetivação das 
políticas públicas para nossos idosos, assim como a intensificação 
da luta no combate à violência em defesa deles, considerando que os 
dados divulgados pelo relatório anual em 2019, pela ouvidoria dos 
direitos humanos, são alarmantes. 65% dos casos de violência contra 
essas pessoas, são os próprios filhos, considerando a negligência e 
abandono com motivo de violência mais comum representando 41% 
do total de denúncias, em seguida, a violência psicológica, com 24% 
das denúncias; abuso financeiro com 20%; violência física com 12% 
e a institucional com 2%. Diante desse quadro de tanta violência e 
o crescente aumento da população idosa, não podemos nos calar, é 
importante denunciar: Disk 100. É imprescindível que a União, Estados 
e Municípios somem esforços no sentido de desenvolver políticas 
públicas para garantir e efetivar os direitos que já estão assegurados na 
Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Quero dizer do carinho e 
respeito que tenho pelo idoso, se hoje tenho um assento na Assembleia 
Legislativa, muitos dos idosos acreditaram que eu poderia representá-
los. Com um ano e meio de mandato, já pude dar a minha contribuição 
para eles, a lei que garante a gratuidade do transporte ferroviário entre 
os municípios de nosso Estado é de minha autoria, assim como a lei 

que institui a semana de conscientização da doença de Parkinson. Fiz 
indicações para a implementação da Delegacia do Idoso nas regionais, 
além de outros projetos voltados para o bem-estar dos idosos que estão 
em tramitação. Quero hoje dar uma boa notícia, informar os nossos 
idosos de Buriticupu que destinei R$600.000 de emenda parlamentar 
para a construção de centro de convivência, o qual vai contribuir para 
a qualidade de vida de nossos idosos de Buriticupu. Pois o centro de 
convivência é o espaço destinado ao desenvolvimento de atividades 
socioculturais e educativas, interatividade, brincadeiras, palestras, 
jogos, enfim, muitas atividades que contribuem para o envelhecimento 
saudável, autonomia e fortalecimento dos vínculos familiares. Mais 
uma vez, quero reafirmar o meu compromisso de continuar lutando em 
defesa do povo maranhense. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
Sessão.

Ata da Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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, Ariston, 
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 
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, 
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. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): 
Ciro Neto, Doutor Yglésio, Wellington do Curso e Professora Socorro 
Waquim. Não havendo mais oradores inscritos no tempo destinado 
a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do 
Dia, anunciando o Projeto de Lei nº 028/2022, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, que institui a campanha de conscientização 
sobre a depressão infantil e na adolescência. Com parecer favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), este projeto foi 
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Ainda em segundo 
turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução 
Legislativa nos: 04/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que 
concede o Título de Cidadão Maranhense ao Padre James Wilson 
Januário de Oliveira, natural do Estado do Ceará e 017/2022, de mesma 
autoria, que concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor José 
Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” ao Senhor Davi Hermes Souza de 
Oliveira. Ambos com parecer favorável da CCJC, foram encaminhados 
à promulgação. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2022, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, que que concede o Título de Cidadão Maranhense 
ao Senhor Lahesio Rodrigues do Bonfim, com parecer favorável 
da CCJC foi encaminhado ao segundo turno de votação. Por fim, o 
Plenário aprovou o Requerimento nº 170/2022, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene, 
a data a ser definida, em homenagem ao Instituto SOLIS (Solidariedade 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022 23
e Inclusão Social). Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos 
os Requerimentos nos 168 e 169/2022, de autoria do Deputado Ciro 
Neto, solicitando que  sejam submetidos à apreciação do Plenário os 
Pareceres nos 236 327/2022, da CCJC, contrário aos Projetos de Lei nº 
570/2021 e 049/2022, ambos de sua autoria; Requerimento nº 172/2022, 
de autoria da Deputada Ana do Gás, solicitando que  seja justificada sua 
ausência das sessões Plenárias dos dias 21 e 22 de junho do ano em 
curso, por estar representando este Poder em inaugurações do Governo 
do Estado, no Município de Itapecuru-Mirim. No primeiro horário do 
Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos 
Partidos ou Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco 
Parlamentar Democrático. O Deputado Rafael Leitoa falou no tempo 
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final, 
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de junho de 
2022.  

Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Carlinhos Florêncio
Segundo Secretário, em exercício

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA. PARTE DEVEDORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO. PARTE CREDORA: TK 
ELEVADORES BRASIL LTDA (THYSSENKRUPP ELEVADORES), 
com sede na Avenida Ana Jansen, n.º 303, sala 213, São Francisco, São 
Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 90.347.840/0048-81. OBJETO:    
Reconhecimento da dívida no valor de R$ 33.320,96 (trinta e três mil, 
trezentos e vinte reais e vinte e seis centavos), em favor da parte credora, 
referente aquisição de peças não rotineiras instaladas nos elevadores da 
ALEMA, nos meses de agosto a dezembro de 2021, a ser pago pela 
dotação- Despesas de Exercício Anterior, cumprindo assim o que 
determina o artigo 37 da Lei 4.320/64. FUNDAMENTAÇÃO: Parecer 
n.º 326/2022-PGA/ALEMA, Processo Administrativo n.º 0826/2022. 
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2022. ASSINATURA: 
DEVEDORA - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado 
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão. São Luís (MA), 30 de junho de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 486/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando CENIRA 
SARON DA SILVA MONTEIRO,  do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 487/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando ALICE 
ALVARES NOGUEIRA,  para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 488/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando PAULO
 ROBERTO AMANCIO DA SILVA,  do Cargo em Comissão, Símbo-
lo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 

Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 489/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando CLAUDIA 

MARIA CASTRO SILVA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo Iso-
lado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 490/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando LUIS 
GUSTAVO RODRIGUES CUTRIM,  do Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 491/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando OLIVIA 
RAQUEL DE OLIVEIRA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo Iso-
lado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 492/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando MARIA DA 
CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 493/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando JULIANA 
MONTEIRO VIEIRA ROCHA,  para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 494/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando JAMARIA 
ANDREIA MENDES MORAIS, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 495/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando JALDEMI 
CORREA DO NASCIMENTO,  para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 496/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando LUIS 
CARLOS DUTRA JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 497/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando DIMAS 
AMARAL NETO,  para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de 
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º 
de julho do ano em curso.

Nº 498/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando MARIA DE 
LOURDES SOARES AMARAL, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 499/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando LARISSA 
BIANCA NAZARETH DE CARVALHO,  para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 500/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando ANA 
FLAVIA ARAUJO MENESES, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 501/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando BRUNA 
VALERIA DE MIRANDA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e  JOSEANE PEREIRA DE 
SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico 
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 502/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando ALICE 
ROCHA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial e BRUNA VALERIA DE MIRANDA 
SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor Téc-
nico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 503/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando 
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO, do Cargo 
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e  ELY MAR-
CELO DA ROSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial 
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 504/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando DULCIMARY 
BEZERRA DESTERRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo e  DAIANA BORGES DINIS FREITAS, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em 
curso.

Nº 505/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando LEANDRO 
CUTRIM MELO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técni-
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co Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 506/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando JOSE 
CARLOS SERRA RIBEIRO SOBRINHO, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 507/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando a pedido,  
MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 508/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando 
FRANCISCO RONALDO MOURA DE ARAUJO, do Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 509/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando LUCAS 
FERREIRA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 510/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando 
ALDALENA MALHEIROS NEVES NUNES, do Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 511/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando SAMYA 
SKARFF MARQUES MOREIRA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 512/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando PATRICK 
SOUZA FREIRE, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe 
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 513/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando ROGERIO 
SERRÃO PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de julho do ano em curso.

Nº 514/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando  ROSEANA 
FIGUEIREDO SANTOS DE ALMEIDA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 515/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando PAULO 
RYLDON CLAUDINO DE OLIVEIRA COSTA, do Cargo em Co-
missão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 516/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando 
RAIMUNDO NONATO CASTRO DE CASTRO, do Cargo em Co-
missão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 517/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando MARCOS 
VINICIUS CARVALHO DE MOURA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 518/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando PAULO 
RYLDON CLAUDINO DE OLIVEIRA COSTA, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 519/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando RAIMUNDO 
NONATO CASTRO DE CASTRO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 520/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando MARIA DE 
FATIMA PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Téc-
nico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 521/2022, de 30 de junho de 2022, e tendo em vista a Indica-
ção do Líder do Bloco Parlamentar Independente (Deputado ADRIA-
NO), exonerando JOSÉ LUIZ DO CARMO SOEIRO JUNIOR, do 
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em 
curso.

Nº 522/2022, de 30 de junho de 2022 e tendo em vista a Indica-
ção do Líder do Bloco Parlamentar Independente (Deputado ADRIA-
NO), nomeando MARIA DE FATIMA PEREIRA, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 523/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando REJANE 

LIMA MEDEIROS GUIMARÃES, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 524/2022, de 30 de junho de 2022 e conforme a Lei nº 
11.646 de 13.01.2022, exonerando DAYANE GOMES DA SILVA 
ALBUQUERQUE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Téc-
nico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 525/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando NÍVEA 
MARIA MORENO SILVA VIANA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-2 de Assessor Chefe e RICARDO ALMERIO CARDOSO, do 
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 526/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando IDEIDE 
LOPES DE AZEVEDO SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 527/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando RICARDO 
ALMERIO CARDOSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 528/2022, de 30 de junho de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, nomeando IDEIDE LOPES DE AZEVEDO SILVA, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho 
do ano em curso.

Nº 529/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando DAYANE 
GOMES DA SILVA ALBUQUERQUE, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe e ORISVALDO MORAES DA 
SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Exe-
cutivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do 
ano em curso.

Nº 530/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando a pedido, 
EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS, do Cargo em Co-
missão, Símbolo DANS-1, de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 531/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando CAROLINE 
FERNANDA TEIXEIRA SERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 532/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando ANTONIO 
CARLOS PADILHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 533/2022, de 30 de junho de 2022 e tendo em vista a solicita-
ção do Líder do Bloco Parlamentar Democrático (Deputado VINICIUS 
LOURO) exonerando PAULINELLI LISBOA DA SILVA, do Cargo 
em Comissão Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 534/2022, de 30 de junho de 2022 e tendo em vista a solicita-
ção do Líder do Bloco Parlamentar Democrático (Deputado VINICIUS 
LOURO) nomeando ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE para o 
Cargo em Comissão Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em 
curso.

Nº 535/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando a pedido, 
ELIEL PEREIRA GAMA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado, 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 536/2022, de 30 de junho de 2022, exonerando SILVIO 
MARCOS VIEIRA DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e DEUZILENE SOARES 
BARROS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS -2 de Assessor 
Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do 
ano em curso.

Nº 537/2022, de 30 de junho de 2022, nomeando PAULA 
CHAVES BARROS VIEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e EDUARDA DA SILVA 
SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS -2 de Assessor 
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Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do 
ano em curso.

Nº 538/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando 
WEIDLLANE SOUZA SANTOS,  para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 539/2022, de 01 de julho de 2022 e conforme a Lei nº 
11.646 de 13.01.2022, exonerando JOÃO BATISTA MORAES 
CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 
1º de julho do ano em curso.

Nº 540/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando LIVIA DO 
AMPARO VERAS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de As-
sessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 541/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando JOÃO 
BATISTA MORAES CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 542/2022, de 01 de julho de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, nomeando LIVIA DO AMPARO VERAS, para o Car-
go em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º de julho do ano 
em curso.

Nº 543/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando MALU 
GABRIELLA OLIVEIRA FERREIRA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 544/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando JADSON 
FREITAS COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de julho do ano em curso.

Nº 545/2022, de 01 de julho de 2022, exonerando RICARDO 
ARAUJO LEAL DO PRADO, FRANCISCO BARBOSA DOS 
SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DIAS do Cargo em 
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 546/2022, de 01 de julho de 2022, nomeando VALDENIR 
SOUSA SILVA, ERISMAR SENA LIMA OLIVEIRA e NAYARA 
WEBA DA SILVA CARVALHO BRANCO para o Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


