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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

PRESIDENTE

Suplentes
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Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Ariston

Deputado Vinicius Louro
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Deputado Prof. Marco Aurélio
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Deputado Roberto Costa
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VICE-PRESIDENTE
REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:
Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages
REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA
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Deputada Betel Gomes
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Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

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

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

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
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Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE
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Deputado Rafael Leitoa
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SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA
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Deputado Roberto Costa
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Suplentes
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XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE
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Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

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

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30
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IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

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

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
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Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

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

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

Titulares
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Suplentes
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 / 07 / 2022 – 5ª FEIRA
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 07.07.2022 – (QUINTA-FEIRA)
I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 387/2022, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 037/2022,
CRIA A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO LESTE
MARANHENSE - AGEMLESTE, CARGOS EM COMISSÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 388/2022, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 038/2022, QUE
CRIA A SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA
- SEPA, ALTERA A DENOMINAÇÃO E A FINALIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SAGRIMA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE LEI Nº 050/2022 DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A LIBERDADE
RELIGIOSA E/OU CREDO E A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A QUEM PRATICAR ATOS DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE RELIGIÃO OU CRENÇA, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
4. PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, INSTITUI O DIA ESTADUAL DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ADRIANO.
5. PROJETO DE LEI Nº 251/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, CLASSIFICA O MUNICÍPIO
DE BALSAS COMO DE RELEVANTE INTERESSE TURÍSTICO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
CIRO NETO.
6. PROJETO DE LEI Nº 236/2022 DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DE
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MENINA E MULHER COM
DEFICIÊNCIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
7. PROJETO DE LEI Nº 440/2019 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO
INCISO I DO ART. 10 DA LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
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DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA– (ACATANDO SUBSTITUTIVO) RELATOR DEPUTADO
DR. YGLÉSIO.
III - PROJETO DE LEI
EM 1ª DISCUSSÃO (LDO)
8. PROJETO DE LEI Nº 184/2022 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE
2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.
IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
22/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR JORGE MACIEL DE SOUZA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
041/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA,
CONCDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO SÁ” AO SARGENTO EVANDRO COSTA MONTEIRO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CIRO
NETO.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
042/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO TENENTE-CORONEL FRANCISCO DE SOUSA
PEREIRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.
12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
22/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA
PAULA CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
13. REQUERIMENTO Nº 183/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, ENVIANDO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DE MONÇÃO, PELA PASSAGEM
DO 265º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO
NO DIA 17 DE JULHO.
14. REQUERIMENTO Nº 184/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, ENVIANDO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DE ANAJATUBA, PELA PASSAGEM DO 168º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO DIA 22 DE JULHO
15. REQUERIMENTO Nº 185/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, ENVIANDO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DE PASTOS BONS, PELA PASSAGEM DO 258º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO DIA 28 DE JULHO.
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16. REQUERIMENTO Nº 186/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE TRAMITE
EM REGIME DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI DE Nº 281/2022,
DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE O MANUSEIO, A UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ESTAMPIDO, ASSIM COMO DE
QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNICOS DE EFEITO SONORO
RUIDOSO NO ESTADO DO MARANHÃO.
17. REQUERIMENTO Nº 187/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, OS PROJETOS
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/2022 E Nº 042/2022, AMBOS DE SUA AUTORIA.
18. REQUERIMENTO Nº 188/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 184/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,
QUE TRATA DA LDO.
19. REQUERIMENTO Nº 189/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 011/2022, DE AUTORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
VII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
20. REQUERIMENTO Nº 169/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARECER Nº 327/2022, DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
OPINOU PELA REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE
SUA AUTORIA.
21. 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 INAUGIRAÇÕES DO GOVERNO DO
ESTADO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM.
22. REQUERIMENTO Nº 176/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO
QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS
AOS FAMILIARES DO EMPRESÁRIO ABRAÃO FREITAS VALINHAS, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO EM 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
23. REQUERIMENTO Nº 177/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJA
ENCAMINHADO AO SENHOR MURILO ANDRADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONTRATAÇÕES EXISTENTES DE
HOMENS CONDENADOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHERES OU FEMINICÍDIO, PREVISTOS
NA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
24. REQUERIMENTO Nº 181/2022, DE AUTORIA
DO DEPUTADO OTHELINO NETO, SOLICITANDO QUE
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR A FAMÍLIA DO
EMPRESÁRIO FRANCISCO SOARES DA SILVA, PROPRIETÁRIO
DO RESTAURANTE DO “CHICÃO”, LOCALIZADO NA PRAÇA
JOSÉ SARNEY, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO -MA, FALECIDO
NO DIA 02/07/2022.
25. REQUERIMENTO Nº 182/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE SEJAM JUSTIFICADAS SUAS AUSÊNCIAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS
POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 06/07/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO VETERINÁRIO SEVERINO PESSOA DE LIMA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” À HANDEBOLISTA SILVIA
HELENA ARAÚJO PINHEIRO PITOMBEIRA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SR. ALBERTO PESSOA BASTOS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº317/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DETERMINA
A SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES SONORAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA NÃO GERAR INCÔMODOS SENSORIAIS
AOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA).
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 318/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O
DIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À PSICOFOBIA, A SER
CELEBRADO NO DIA 12 DE ABRIL.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 319/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO DE COMEMORAÇÕES OFICIAIS A “SEMANA
ESTADUAL DA LONGEVIDADE”.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, CONCEDE
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO SÁ” AO
SARGENTO EVANDRO COSTA MONTEIRO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, CONCEDE
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO TENENTE CORONEL FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 315/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, ELEVA A “MISSA
DO VAQUEIRO” QUE OCORRE EM BALSAS/MA À CONDIÇÃO
DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL E
CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 316/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A COLÔNIA DE PESCADORES Z-169 DE MATÕES NO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 016/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A APROVAÇÃO DE
MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO À DRA. ANNA GRAZIELLA NEIVA, PARABENIZANDO
PELA POSSE COMO NOVA INTEGRANTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO ELEITO RAL DA OAB NACIONAL.
PROJETO DE LEI Nº 310/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ESTADUAL “MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS”.
PROJETO DE LEI Nº 311/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
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TADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE – ANGELITA ANJO
DE LUZ.
PROJETO DE LEI Nº 312/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO E ARTESÃS DE NOVA
OLINDA DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 313/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA “SEMANA ESTADUAL DO ESPORTE UNIVERSITÁRIO” NO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 314/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI O PROGRAMA
ESTADUAL DE EQUOTERAPIA COMO MÉTODO TERAPÊUTICO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E/OU COM MOBILIDADE REDUZIDA NA REDE
PÚBLICA DE SAÚDE, E POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
NO ENSINO E APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2022,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL,
QUE CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA DR. HILMAR RIBEIRO
HORTEGAL.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/2022,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL,
QUE CONCEDE A MEDALHA “JACKSON LAGO” À MÉDICA
PEDIATRA E NEONATOLOGISTA DRA. MARYNÉA SILVA DO
VALE.
PROJETO DE LEI Nº 308/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO ANTIDROGAS NO INÍCIO DE CADA
SEMESTRE DO ANO LETIVO, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 309/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DE CURSOS GRATUITOS DESTINADOS ÀS
GESTANTES, ACERCA DOS CUIDADOS E ATENDIMENTOS
EMERGENCIAIS ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS, NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Diretoria Geral de Mesa, 06 de julho de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia seis de julho de dois mil e vinte e dois.

Rios.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro
Neto, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Jota Pinto, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Arnaldo Melo, César Pires, Daniella, Doutor Leonardo
Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo,
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Rildo Amaral, Roberto Costa e Zé
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Inácio Lula.
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 CIRO NETO (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 RICARDO RIOS – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI N° 320/2022
Garante aos candidatos inscritos
no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e nos vestibulares de Universidades públicas a gratuidade da prestação
do serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário, no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1º - Aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e nos vestibulares de Universidades públicas do Estado
do Maranhão, fica assegurado o direito à prestação gratuita do serviço
de transporte coletivo intermunicipal rodoviário.
§1º - A gratuidade fica assegurada exclusivamente nas datas em
que serão aplicados os exames presenciais.
§2º - A gratuidade fica assegurada exclusivamente para os trechos
que componham a viagem de ida e volta entre o município de residência do candidato e o município onde acontece a aplicação dos exames
presenciais.
§3º - Para o exercício do direito assegurado no caput, o candidato
deverá apresentar o comprovante de inscrição nos referidos exames,
documento com foto que permita a sua identificação e comprovante de
residência.
Art. 2º - O direito previsto nesta Lei deverá ser amplamente divulgado nos serviços de transporte coletivo, bem como a divulgação
nos canais oficiais de comunicação que a Administração Pública Estadual possuir.
Art. 3º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários para a fiel execução desta lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 06 de julho de 2022. - MÁRCIO HONAISER
- Deputado Estadual – PDT
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa garantir aos estudantes inscritos
para realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ou nas
provas de vestibulares das universidades públicas do Estado do Maranhão, a gratuidade do transporte coletivo interestadual, exclusivamente
nas datas em que serão aplicados os exames presenciais, visando assim
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incluir cada vez mais jovens e adultos nas universidades públicas, garantindo o direito universal de acesso à educação.
Tal Projeto de Lei, encontra guarida na Constituição Federal,
onde o artigo 23 dispõe ser competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso
à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação,
e o artigo 24 estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; além
de proteção à infância e à juventude.
Desta feita, incube ao Poder Legislativo Estadual propor medidas
que democratizem o acesso dos estudantes à educação superior, sendo
uma delas a garantia da gratuidade na prestação do serviço de transporte
coletivo intermunicipal rodoviário aos candidatos inscritos no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares de Universidades públicas do Estado do Maranhão.
O sonho de muitos jovens e adultos em ingressar em uma universidade pública, pode ser obstado em razão da falta de recursos financeiros para prover o deslocamento para realização das provas. Os valores
de passagens cobrados pelas empresas de transporte podem representar
uma barreira para os estudantes inscritos nos exames, fazendo-se necessário que o Estado enquanto agente facilitador do acesso à educação,
garanta nas datas de aplicação dos exames presenciais, a gratuidade do
transporte interestadual.
Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

qual é merecedor dos mais calorosos aplausos, respeito e carinho por
parte desta Casa Legislativa e do povo maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de julho de 2022. - MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual – PDT

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de julho de
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Amarildo Martins da
Silva, e dá outras providências.
Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor
e ex Deputado Federal, Amarildo Martins da Silva, natural de Hudrilândia, no Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de abril
de 2022. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Amarildo Martins da Silva é um dos mais conhecidos e renomados líderes religiosos do Estado do Tocantins. Ao longo de 4 décadas
de intenso trabalho consolidou uma trajetória profissional e ministerial
extremamente frutífera. Desempenhou diversas funções, como técnico
em contabilidade, empresário, gestor público, capelão, fundador e dirigente de associação beneficente, vereador, deputado federal e secretário
estadual, contudo foi como pastor que firmou suas maiores realizações
e conquistas, consagrando-se como líder da Assembleia de Deus do Ministério Madureira – a maior igreja evangélica do Tocantins, presente
em todos os 139 municípios!
Pastor Amarildo, como todos o conhecem, chegou ao Tocantins
como um de seus pioneiros, deixando o conforto e a estabilidade de
Goiânia-GO para se juntar a levas de migrantes corajosos e batalhadores que com muito suor, trabalho e fé contribuíram para consolidar
Palmas como capital belíssima, planejada, cheia de calor humano e um
centro de excelência e valores cristãos para o Tocantins e todo Brasil!
No Maranhão tem realizado relevantes serviços de ordem espiritual e social, abrindo fundando igrejas e ajudando pessoas, motivo pelo

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de abril
de 2022. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
REQUERIMENTO N° 183/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Monção, pela passagem do 265º aniversário do município, a ser comemorado no dia 17 de julho. Requeiro, ainda, que desta
manifestação dê-se ciência a Senhor (a), Klautenis Deline Oliveira
Nussrala, Prefeita (o) Municipal, e ao Senhor, Luís Alfredo Garcês
Anjos, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.
JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população monçonense é com
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Monção – MA.
Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

REQUERIMENTO N° 184/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Anajatuba, pela passagem do 168º aniversário do município, a ser comemorado no dia 22 de julho. Requeiro, ainda, que
desta manifestação dê-se ciência a Senhor (a), Helder Lopes Aragão,
Prefeita (o) Municipal, e ao Senhor (a), Maria Lucilandia dos Santos
Mendes, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.
JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população anajatubense é com
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Anajatuba – MA.
Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de julho de
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 185/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com
a população de Pastos Bons, pela passagem do 258º aniversário do
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município, a ser comemorado no dia 28 de julho. Requeiro, ainda, que
desta manifestação dê-se ciência ao Senhor (a), Enoque Mota, Prefeito
(a) Municipal, e ao Senhor (a), Luiz Gonzaga Camapum, Presidente
da Câmara Municipal e a todos seus pares.
JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população pastosbonense é
com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Pastos Bons – MA.
Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de julho de
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 186/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, tramite em regime
de urgência o Projeto de Lei de número nº. 281/2022, de minha autoria, que dispõe sobre o manuseio, a utilização, a queima, a soltura e a
proibição de comercialização de fogos de estampido, assim como de
quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado do
Maranhão.
A aprovação do PL nº 281/2022 é de suma importância, visto que
não podemos nos esquivar de reconhecer os problemas sociais gerados pela queima de fogos, e, deixar de reprimir a comercialização dos
mesmos apenas perpetua graves danos sociais a saúde dos cidadãos, em
especial das pessoas com deficiência, idosos e sanidade animal, tendo
em vista fugas e agitações desnecessárias deles nos períodos festivos
comemorados com artefatos explosivos de estampido.
Por fim, sabemos que toda mudança de hábito, a princípio, desperta receio e desconforto, mas acreditamos que a adaptação será em
curto espaço de tempo e aprovada, sem dúvida, por toda a população.
Assim, por todos esses motivos e por estar dentro dos limites de
iniciativa e competência do Poder Legislativo, solicitamos o apoio dos
demais deputados para o êxito deste importante projeto.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de julho
de 2022. - NETO EVANGELISTA - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERIMENTO Nº 187/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, os Projetos de Resolução Legislativa nº
041/2022 e nº 042/2022, ambos de minha autoria.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 05 de julho de 2022. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 4852/2022
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
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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, para o município de
Coelho Neto, 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), 05 de julho 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 4853/2022
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 Açailândia, Senhor Aluísio Silva
Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da
população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico
precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4854/2022
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 Araioses, Senhora Luciana
Marão Félix, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
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mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4855/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de
Ribamar Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4856/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arquimedes Américo Bacelar, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
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Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4857/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4858/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
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marães da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4859/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson
Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4860/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu

QUINTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2022

9

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4861/2022
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 Alto Alegre do Maranhão Senhora Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

10
10

QUINTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2022

INDICAÇÃO Nº 4862/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4863/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar
Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4864/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão,
Senhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4865/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder
Lopes Aragão, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4866/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora
Nelene da Costa Gomes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4867/2022
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 Anapurus, Senhora Vanderly
de Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
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indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4868/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne
Amorim Muniz, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4869/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernandes Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
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desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4870/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes
Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4871/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Brandão de Farias, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
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mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4872/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora Carla Fernanda do Rego Gonçalo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4873/2022
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 Bacurituba, Senhora Letícia
Líbia Barros Costa, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
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taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4874/2022
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 Barão de Grajaú, Senhor Claudimê Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4875/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
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mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4876/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo
Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4877/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa
Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da
população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico
precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
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Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4878/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4879/2022
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 Bela Vista do Maranhão,
Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de
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medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4880/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora Maria Sônia
Oliveira Campos, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4881/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor Washington
Luis de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4882/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor João Batista
Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4883/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4884/2022
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 Balsas, Senhor Erik Augusto
Costa e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4885/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi,
Senhora Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4886 / 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
pavimentação asfáltica na Rua Ebenézer, Cruzeiro de Santa Bárbara,
São Luís - MA
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4887 / 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

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços
de infraestrutura na Rua da Metalúrgica, Gapara, São Luís/MA, CEP:
65083-570.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4888 / 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 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 na Rua Diniz, Residencial José Reinaldo
Tavares, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4889 / 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, à 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, `à Sra. Joslene Rodrigues e ao
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise
de viabilidade de serviços de infraestrutura no Conjunto Novo Horizonte, Paço do Lumiar/MA.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4890 / 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 São Luís, Igaraú, São Luís/MA, CEP: 65093-066.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4891 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4894 / 2022

Senhor Presidente,

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 pavimentação asfáltica na Alameda 15,
Paranã IV, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de infraestrutura nas ruas, dificultando
a vida daqueles que vivem na região.

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 Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz,
solicitando a análise de viabilidade de aumento das frotas das linhas
Maiobão/São Francisco e Ribamar/Deodoro/São Francisco, tendo em
vista que, de acordo com a comunidade, os ônibus existentes são insuficientes para atender à demanda dos usuários que dependem do transporte público de passageiros para se locomover.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4892 / 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 pavimentação asfáltica na Rua 05, Residencial Carlos Augusto, CEP: 65130-000.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de infraestrutura nas ruas, dificultando
a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho 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 4893 / 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 a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o Sr. Celso Henrique e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos
Brandão, solicitando a análise da viabilidade do aumento da frota e
manutenção da linha de ônibus T057 Bequimão / São Francisco, T058
Bequimão / Ipase e A556 Bequimão / Terminal Cohama, pois, segundo
relatos, os veículos que se encontram em circulação não atendem totalmente a demanda, ocasionando superlotação e, estão sucateados.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de julho de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO RICARDO RIOS – 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 - Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Presidente Wellington do Curso, senhores secretários presentes à Mesa, Ricardo e Ciro, deputados estaduais pelo
Estado do Maranhão, como secretário nesta manhã. Caros colegas em
plenário, deputados e deputadas. Um abraço à Deputada Detinha, Deputada Socorro, representando aqui as mulheres deputadas desta Casa
e, portanto, as mulheres do Maranhão. Senhores, ocupo esta tribuna,
nesta manhã... Um abraço também à imprensa que possa registrar e
transmitir as nossas ideias e as nossas mensagens aqui do Plenário para
todo o estado do Maranhão por meio de seus instrumentos. Ocupo esta
tribuna, Senhor Presidente, para alertar o governo, em especial a saúde
pública, que estivemos muitas vezes em Imperatriz lançando campanhas de cirurgias, e o que tenho visto, hoje, em Imperatriz e nas cidades circunvizinhas da Região Tocantina, é uma necessidade premente
cada vez maior de cirurgias eletivas, uma vez que essas cirurgias foram
reprimidas no período da Covid. A Covid assolou o mundo, assolou
o Brasil, assolou o Maranhão e, naquele momento, nós não podíamos
fazer... Tive como exemplo uma colega de infância que entrou para fazer uma cirurgia eletiva e saiu morta daquele hospital por ter contraído
covid dentro do hospital. Portanto, por uma medida de segurança em
saúde pública, no mundo inteiro, foram suspensas as cirurgias eletivas
e assim ocorreu também no Maranhão. Logo depois, lançamos várias
campanhas de cirurgias eletivas, o Ex-governador Flávio Dino, o Governador Brandão, mas, na Região Tocantina, especificamente em Imperatriz, nós não atingimos a velocidade necessária para zerar a fila que
existe nas cirurgias eletivas dos diversos setores da medicina, como das
especialidades como cirurgia ginecológica, como cirurgias ortopédicas,
como cirurgias neurológicas, enfim, todos os tipos de cirurgias eletivas.
E, hoje pela manhã, ligando a televisão, eu vi o exemplo do Distrito
Federal cujo governo executivo contratou clínicas particulares, os hospitais particulares para que possam atender essas cirurgias eletivas a
fim de tentar diminuir essa demanda existente, premente, necessária.
Então, ele contratou, conveniou as clínicas particulares para atender às
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cirurgias eletivas. Eu quero trazer esse exemplo do Distrito Federal e
quero dar este exemplo ao nosso Secretário Dr. Tiago que tem feito um
grande trabalho em saúde pública, dando continuidade ao trabalho ora
iniciado, num pretérito muito próximo, pelo nosso querido e saudoso
Lula, Carlos Lula, que foi secretário de Saúde. O Tiago dará continuidade a esse grande trabalho iniciado um pouco atrás. Eu quero trazer essa
ideia para que ele possa incorporar este momento que outros estados
no Brasil estão fazendo, em especial o Distrito Federal, que ele possa,
em Imperatriz, na Região Tocantina, porque lá precisamos urgentemente, e talvez em outros lugares do Maranhão, ele possa contratar rede
privada. A rede pública não está tendo as condições necessárias para
atender pela grande quantidade e, assim, nós temos legalmente capacidade de buscar na rede privada, na iniciativa privada, nos nosocômios,
nos hospitais privados, buscarmos a oportunidade de fazermos essas
cirurgias eletivas. Eu quero deixar aqui essa ideia ao Governo e, em
especial, ao Secretário Thiago, mas também ao Governador Brandão.
Chamo o Governador Brandão à responsabilidade nessa questão das
cirurgias eletivas, porque nós, eu, o Governador Brandão, e o ex-governador Flávio Dino, lançamos várias campanhas de cirurgias eletivas
por esse Maranhão inteiro e todas as campanhas foram iniciadas, estão
acontecendo, mas a velocidade em que precisamos fazer não está sendo
alcançada. Portanto, Governador Brandão, conto com a sua compreensão. Dr. Thiago, Secretário de Saúde, conto com a sua compreensão e
das autoridades outras em saúde pública no Estado do Maranhão. Feito
o meu registro, Senhor Presidente, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO RICARDO RIOS – Deputado Wellington do curso por cinco minutos.
O SENHOR DEUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV da Assembleia, nossos mais cordial bom-dia. Que Deus seja louvado. A noite de ontem, mais uma noite de caos
no ferry boat, mais uma noite de caos na travessia. E esse caos tem
nome, esse caos tem dono. Quem é o dono desse caos? O ex-governador
Flávio Dino. O ex-governador Flávio Dino é o dono desse caos. E o
único deputado que teve coragem de trazer esse caos, denunciar, chamar a atenção do que estava acontecendo foi o Deputado Wellington do
Curso. Prova disso que, em setembro do ano passado, nós denunciamos
a possibilidade de fraude, de máfia, de corrupção na licitação do ferry.
Senhoras e senhores, tudo isso foi forjado. Tudo isso foi preparado para
fazer uma intervenção, para ter corrupção. E a denúncia que fizemos à
Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público
Estadual, a todos os órgãos de fiscalização e controle começou a andar.
Senhores deputados, Deputado Neto, Deputado Carlinhos, senhores
deputados, investigação do Ministério Público Federal, investigação
assinada pela Subprocuradora Geral Lindôra Maria Araújo, a segunda
pessoa depois do Procurador Aras. A investigação da máfia, da fraude,
da corrupção seria de R$ 1,5 bilhão para a licitação de ferry. Eu denunciei, aqui na Casa, que só de propina, recebi a informação de que só de
propina iam ganhar R$ 20 milhões de corrupção. Uma licitação de R$
1,5 bilhão, e só de propina iriam ganhar R$ 20 milhões. Investigação
do Ministério Público Federal. Senhoras e senhores, está um quadro,
um diagrama do Ministério Público Federal, não fui eu que fiz, eu fiz a
denúncia, despacho ao Ministério Público Federal, à Procuradoria Geral da República. Trata-se da notícia autuada a partir do recebimento
do vídeo de autoria do Deputado estadual Wellington do Curso, que
denuncia a ocorrência de fraude na licitação, processo administrativo
formulada pela Agência de Mobilidade Urbana do governo do Estado
do Maranhão. Ao consultar o edital neste procedimento administrativo,
é possível depreender que o governo do Maranhão previu como valor
estimado para a contratação de R$ 1,5 bilhão para a licitação. Ademais,
o certame tem como objeto a concessão de serviço público do transporte aquaviário. Realizando pesquisas em portas abertas, verifica-se
que duas pessoas jurídicas venceram o certame. Assalto à navegação
que eu tive coragem de denunciar uma empresa que nem ferry tinha,
uma empresa que tinha balsa. Qual empresa que tinha balsa no estado
do Pará ia fazer a travessia no estado do Maranhão? Máfia, corrupção!
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Essa é a situação do desastre, do caos instalado no ferryboat. Deputado
Wellington, qual o motivo desse caos? O motivo desse caos do ferry é
a incompetência do Ex-governador Flávio Dino, é a possibilidade de
fraude, de máfia, de corrupção! E quem paga é a população da Baixada.
É por isso, senhoras e senhores, que nós estamos aqui coletando assinaturas para a CPI do ferry. Quem não assinar a CPI do Ferry é contra
a Baixada Maranhense, é contra a população da Baixada. Já temos 12
assinaturas para abrir a CPI do Ferry. Por que a CPI do Ferry é tão importante? Porque ela vai apresentar as causas, os motivos, investigar a
corrupção, fraude, máfia e, principalmente, apresentar as soluções para
o problema do ferry no estado do Maranhão. O Deputado Wellington do
Curso teve a sua denúncia acatada pelo Ministério Público Federal, que
quer a relação de todos que estão sendo investigados, todos, e mandou
o nome do ex-governador Flávio Dino para o STJ, por, na época ser o
Governador do Estado e ter foro privilegiado. E a relação de todos que
estão sendo investigados. Fraude, máfia, corrupção de um bilhão e meio
de reais, propina de mais de vinte milhões de reais. Essa é a situação do
caos que se encontra o ferry. A incompetência do ex-governador Flávio
Dino, a intervenção feita pelo ex-governador Flávio Dino, que se apropriou dos bens de uma empresa.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO RICARDO RIOS – Mais um minuto para o Deputado Wellington concluir,
por favor.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
justiça tarda, mas não falha. O Deputado Welington tem sido atuante,
presente, deputado de verdade. Todas as grandes denúncias que surgiram tiveram investigação e saíram do mandato do Deputado Wellington. Saíram aqui da tribuna da Assembleia, de forma corajosa, de forma
destemida. Foi assim com a operação do porto da China prejudicando
moradores, trabalhadores na região do Coqueiro. Foi assim na máfia
dos respiradores. Foi assim na máfia dos capelães. Em todas as grandes
investigações que surgiram no Estado do Maranhão tem a atuação presente do Professor e Deputado Wellington do Curso. Deputado atuante, deputado presente, deputado de verdade, eleito para legislar e para
fiscalizar a aplicação do dinheiro público, aplicar as ações do Poder
Executivo. E é isso que fazemos com muita responsabilidade. E agora o
Ministério Público Federal está investigando possiblidade de máfia, de
fraude da licitação de um bilhão e meio de reais na gestão do ex-governador Flávio. Próxima pauta: os combustíveis.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO RICARDO RIOS – Projeto de Lei nº 204, de 2022, de autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei
nº 208, de autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 170, de autoria do Deputado Márcio
Honaiser, (lê). Está ausente. Transferido para a próxima Sessão. O item
4, Projeto de Lei nº 251, também de autoria do Deputado Márcio Honaiser, transferido para a próxima sessão. O Item 5: Projeto de Lei n.º 236,
da Deputada Daniella, também ausente, fica transferido para a próxima
sessão. O item 6 também da Deputada Daniella fica transferido para a
próxima sessão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Projeto de Resolução Legislativa em
discussão e votação em segundo turno. Tramitação ordinária: Projeto
de Resolução Legislativa n.º 12/22, de autoria do Deputado Wellington
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Direto para a promulgação. Na
manhã de hoje, aprovado Título de Cidadão Maranhense para o Médico Doutor Lahesio Bonfim, de forma unânime, por todos os deputados da Assembleia Legislativa. Orgulhosamente, o título é de nossa
autoria. Parabéns ao Dr. Lahesio Bonfim. Agora, mais do que nunca,
cidadão maranhense. Aguardamos só a data para marcar a cerimônia na
Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão. Projeto de resolução
em discussão e votação, primeiro turno, tramitação ordinária: Projeto
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de Resolução nº 20/2022, de autoria do Deputado Othelino Neto (lê),
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator
Deputado Ricardo Rios. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai ao segundo
turno. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 179, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 180/2022, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Sessão ordinária híbrida, dia 06, quarta-feira. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimentos à deliberação da Mesa
serão transferidos para a próxima Sessão.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Não há oradores inscritos. Tempos dos
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão PSB/
PCdoB/ PT; líder Deputado Professor Marco Aurélio. Deputado Marco Aurélio. Rafael Leitoa. Declina. Bloco Parlamentar Independente
MDB/PV; líder deputado Adriano. Com a palavra, a Deputada Betel
por seis minutos.
A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, Senhor Presidente em exercício, Deputado Wellington do Curso, senhores deputados, senhoras deputadas, TV
Assembleia, imprensa e todos que nos acompanham pelas plataformas
digitais. Toda honra e glória sejam sempre para o Senhor. Venho, hoje,
a essa tribuna para compartilhar boas novas. Boas notícias são sempre
bem vindas. Quero destacar, nesta manhã, a brilhante atuação do Deputado Hildo Rocha, que muito tem feito pelo povo maranhense na destinação de emendas parlamentares para diversas áreas e, especialmente,
para a compra de diversos equipamentos destinados a associações de
agricultores familiares, como tratores, pá, carregadeiras, caminhões
para escoar a produção dos agricultores, cortadeiras de frutas, dentre
outros, visando geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar. Da mesma forma, ele tem dado apoio a Associação de Pescadores
para compra de barcos e de equipamentos de pesca. Não poderia deixar
de falar do apoio marcante do Deputado Hildo Rocha para Buriticupu na gestão do ex-prefeito Zé Gomes, levando inúmeros benefícios
para a educação, saúde, esporte, infraestrutura, entre tantos outros. O
que contribuiu significativamente para nossa cidade se transformar na
bela cidade que Buriticupu se tornou, graças ao compromisso e luta do
ex-prefeito Zé Gomes e à força do Deputado Hildo Rocha. Gostaria
de destacar que, ainda hoje, os benefícios de grande relevância estão
chegando em Buriticupu através do Deputado Hildo Rocha. Frutos da
luta do ex-prefeito, que solicitou, na sua gestão, um campo de futebol ao Deputado Hildo Rocha para a comunidade Sagrima, o qual será
construído pela atual gestão. Será construída também uma escola no
residencial Eco Buriticupu, com recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado Hildo Rocha, atendendo ao pedido da Deputada
Betel Gomes quando ainda era Secretária de Educação em Buriticupu
e que hoje será executado pela atual gestão. Hoje, quero informar à
comunidade da Terceira Vicinal que o Deputado Hildo Rocha atendeu a
mais um pedido da Deputada Betel Gomes e do Vereador Gomes Filho.
A boa notícia é que já está empenhado R$ 1,4 milhão, recursos oriundos
da emenda parlamentar do Deputado Hildo para dois quilômetros de
asfaltamento para a melhoria do acesso ao povoado da Terceira Vicinal.
Esse asfaltamento não irá beneficiar apenas a comunidade da Terceira
Vicinal, mas várias comunidades, pois é porta de entrada para diversas
vilas. Não tenho palavras para agradecer ao Deputado Hildo Rocha por
tantos benefícios para a cidade de Buriticupu, assim como para vários
municípios maranhenses. Peço a Deus que continue abençoando sua
vida e sua carreira política para continuar fazendo muito mais pelo povo
maranhense. Quero também agradecer ao Governador Carlos Brandão
pelo olhar sensível que está tendo para nossa querida e amada cidade
de Buriticupu. Recentemente, o chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, e sua equipe estiveram em Buriticupu para anunciar 20 quilômetros
de recapeamento asfáltico, distribuição de quatro toneladas de peixes e
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300 cestas básicas para as pessoas que mais precisam. Obrigada, Governador Carlos Brandão, por estar contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida do povo de Buriticupu . Quero também externar meu
sentimento de alegria pela recuperação do Governador Carlos Brandão
que esteve ausente em busca de sua saúde e, graças a Deus, está de volta
para continuar conduzindo nosso estado com muita responsabilidade.
Peço a Deus que o abençoe grandemente com muita sabedoria para que
todas as suas decisões sejam para melhorar a qualidade de vida do povo
maranhense. Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO - Deputado Vinícius Louro, por 17 minutos.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionário deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje a
esta tribuna é justamente para falar da vasta agenda que nós tivemos
agora durante essa semana passada, que nós começamos desde da quarta-feira, onde estivemos no município de Pedreiras e Trizidela do Vale,
participando da procissão fluvial pelas águas do Rio Mearim em homenagem a São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores. E quero aqui
parabenizar meu amigo Sebastião, que é o presidente da colônia de pescadores da cidade de Pedreiras. Parabenizar o pároco José Geraldo, um
lutador, um batalhador à frente do santuário São Benedito. E um momento de muita fé, de religiosidade das cidades. Muita gente tanto do
lado de Pedreiras como de Trizidela do Vale assistindo a procissão,
como também assistindo a toda missa. E fiquei muito feliz e todos os
anos a gente participa dessa procissão. Estava lá presente eu, o ex-deputado Raimundo Louro, o ex-prefeito Antônio França, a Vereadora Katyane Leite e demais autoridades que estavam lá presentes. E o momento muito lindo, onde nós temos que valorizar tudo que ali é realizado
também, tanto pelo santuário São Benedito como pela colônia de pescadores das cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale. Senhor presidente,
senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da tv assembleia, estive também, na quarta-feira, no município de Santo Antônio dos Lopes a convite do Prefeito Bigu, onde eu
quero aqui lhe parabenizar, parabenizar toda sua equipe, os funcionários do município de Santo Antônio dos Lopes, a Câmara de Vereadores
pelo belíssimo São João realizado naquela cidade. Deputado Carlinhos
Florêncio, é uma festividade magnífica, gigantesca. E essas festividades
do Município de Santo Antônio dos Lopes já ecoam nos quatro cantos
do Maranhão como uma das mais belas, mais organizadas e com atrações realmente dignas da cidade de Santo Antônio dos Lopes. O Prefeito Bigu é um prefeito lutador, um prefeito trabalhador, um prefeito humilde que sabe a necessidade do povo de Santo Antônio dos Lopes.
Vem trabalhando bastante, correndo atrás de recursos, ajudando a população sempre no que é preciso, voltado a todas as áreas. E não seria diferente na cultura, no lazer que foi feito no momento de entretenimento
às famílias de Santo Antônio dos Lopes como àqueles visitantes, que
foram bem recepcionados na cidade. Lá fui eu, o ex-deputado Raimundo Louro esteve presente, várias lideranças, como o Prefeito de Trizidela do Vale, Deibson Balé, os vereadores, muita gente presente. Um
evento ali que chamou mais de dez a quinze mil pessoas. E a gente fica
feliz de ver ali o trabalho do Prefeito Bigu à frente do município de
Santo Antônio dos Lopes. Desde já, também, quero aqui agradecer ao
apoio do Prefeito Bigu, de todo o seu grupo político por reconhecer o
nosso trabalho. Eu me disponibilizando sempre a ajudar o município de
Santo Antônio dos Lopes. E a gente vai, através dessa parceria, galgar
mais benefícios à população. E quero também, em público, agradecer a
presença do Prefeito Bigu, dos secretários e vereadores que estiveram lá
na cidade de Trizidela do Vale, nos prestigiando no nosso evento após a
cavalgada. Na quinta-feira, deu início a vaquejada do Parque Maratá e,
como sempre, a gente presente, nós que somos defensores do esporte de
vaquejada em todo o estado do Maranhão, defendo a bandeira, sou
competidor do esporte, temos equipe, rodamos todo o estado do Maranhão representando a marca do Aras VL, a marca do Deputado estadual
Vinícius Louro. Eu quero aqui parabenizar o Paulo Maratá e toda a sua
família que estiveram imbuídos na realização dessa vaquejada. São 32
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anos da vaquejada do Parque Maratá, Jubileu de Pinho. Aqui nós fizemos também o serviço de aprovação do projeto de lei que torna o Parque Maratá patrimônio imaterial e cultural do estado do Maranhão.
Isso, deputados e deputadas, nós fizemos já para galgar, trazer essa
aprovação para todos os parques de vaquejada que velam junto à lei que
regulamenta o esporte de vaquejada e contra os maus-tratos que também possam se tonar patrimônio imaterial e cultural do estado do Maranhão, haja vista que é nossa cultura, gera emprego e renda. Nós podemos acompanhar os investimentos de competições de animais equestres
que geram aí mais de R$ 30 bilhões para todo o Brasil. Nós temos que
realmente incentivar para que este esporte cresça ainda mais, e não só a
vaquejada como a baliza, o tambor e a pega de gado, e é isso que nós
temos feito em todo o estado do Maranhão. Como nós sempre fazemos,
ajudando, patrocinando, apoiando, presentes. Na cidade de Trizidela do
Vale, não seria diferente. Todas as vezes que chego a Trizidela do Vale,
eu tenho o carinho do povo, a receptividade popular, o reconhecimento
do trabalho e, portanto, quero agradecer à população de Trizidela do
Vale, de Pedreiras que realmente é de pessoas ali que reconhecem o
nosso trabalho, nosso esforço em trazer qualidade de vida às pessoas.
Participamos também da cavalgada no sábado no Parque Maratá, a
maior cavalgada da região do Médio Mearim, trazendo aí muitos vaqueiros, muladeiros, amazonas, famílias para dentro dessa atividade
que envolve tanto equestre quanto muares. Ali a gente viu na alegria das
pessoas, tanto quem estava participando montado na cavalgada como
também quem estava nas calçadas assistindo, acenando. Lá estavam
presentes muitas pessoas. Eu quero aqui agradecer a presença porque
sem as pessoas não há a cavalgada, e isso foi muito importante. No
domingo, nós participamos do grande ato político na cidade de Conceição do Lago-Açu. Quero agradecer ao Prefeito Lavepel, prefeito empreendedor, lutador, prefeito que não está somente no seu gabinete, mas
sempre aqui em São Luís, em Brasília, buscando recursos para melhorar
a qualidade de vida do povo de Conceição do Lago-Açu. Lá estava
presente todo seu grupo político, a Vice-prefeita Marcia Dantas, os vereadores, os secretários, pessoas do povo que sempre nos acolheu, nos
abraçou, uma cidade pela qual tenho muito carinho, que é a cidade de
Conceição do Lago-Açu. Ali a gente viu a aceitação popular, tanto eu
como o Deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que somos apoiados pelo grupo do Prefeito Lavepel e a gente vê o carinho da população
pelo reconhecimento do nosso trabalho, um trabalho intenso, um trabalho que a gente sempre busca ajudar, patrocinar, também, como foi o
caso do São João, que nós tivemos a contrapartida da ajuda para que
pudesse ser realizado. Porque nós sabemos que o município de Conceição de Lago-Açu é um município pequeno, não arrecada, e nós precisamos justamente trazer esse apoio para que as coisas possam acontecer
tanto na área da saúde, como do esporte, do lazer, da educação. E isso
nos temos feito. Agora mesmo, dentro da nossa emenda impositiva, nós
colocamos um milhão de reais para a saúde de Conceição de Lago-Açu,
realmente, para melhorar e ajudar o município a desenvolver uma saúde
ainda melhor dentro da cidade. Então, de lá, fomos para o arraial da cidade de Conceição de Lago-Açu, onde nós presenciamos a apresentação de várias juninas: bumba-meu-boi; dança indígena. E eu quero parabenizar o Secretário de Cultura, toda a equipe da Prefeitura de
Conceição de Lago Açu, o Prefeito Alexandre de Lavepel pela realização desse grande São João, da grande apresentação do cantor Iohannes,
que foi um dos motivos da nossa ajuda ao município. E parabenizar a
todas as pessoas que estavam ali assistindo, valorizando a cultura, uma
cultura nordestina, uma cultura maranhense, a cultura de Conceição de
Lago-Açu. E isso é o que o Prefeito tem feito bastante dentro da cidade
de Conceição de Lago-Açu, valorizando a cultura. E, desde já, eu quero
me colocar mais ainda à disposição daquele povo, que é um povo que
sempre me recebeu com muito cuidado. Então, minha gente, foi essa a
agenda que nós tivemos, muito intensa rodando todo o estado do Maranhão. E a gente tem feito isso escutando as pessoas, levando o nosso
trabalho para o estado do Maranhão, para a região de Médio Mearim, às
cidades que o compõem. E, graças a Deus, o reconhecimento popular, a
visão do que nós colocamos, mesmo diante de um momento muito difícil, que era pandemia, mas o nosso trabalho nunca parou. A nossa aten-
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ção nunca parou. E isso que o agente público tem que estar, próximo do
povo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado Welington do Curso pelo Tempo da Liderança, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, mais
uma vez a nossa luta para baixar o preço dos combustíveis no Estado Maranhão, o ICMS, a alíquota do ICMS, para, consequentemente,
possa baixar o preço dos combustíveis, da energia elétrica e do gás de
cozinha. Ontem nós fomos, inclusive, ao Palácio dos Leões. Estamos
protocolando também um documento para o Palácio dos Leões para que
o Governo do Estado tenha sensibilidade, possa atender ao apelo, ao
clamor da população e, mais ainda, respeitar a lei federal. A lei complementar federal estabelece que os Estados possam reduzir a alíquota do
ICMS para 17%, 18%. Além disso também, nós já havíamos acionado
o Ministério Público Estadual quando estivemos na nossa luta permanente em defesa da população para baixar o ICMS dos combustíveis.
Estamos, mais uma vez, representando ao Ministério Público para que
o governo do Estado possa ser obrigado a cumprir a lei. O Ministério
Público é quem fiscaliza, então que o Mistério Público possa fiscalizar,
pois o governo do Estado está descumprindo a lei. Então, que o governo
do Estado possa cumprir a lei, que o governo do Estado cumpra a lei,
reduza o ICMS dos combustíveis! Vinte estados já abaixaram, já diminuíram o ICMS, já têm a gasolina, o óleo diesel mais barato. O estado
do Maranhão tem a segunda alíquota maior, a segunda maior alíquota
do país. É um absurdo! A alíquota do ICMS do estado do Maranhão é a
segunda maior alíquota do país com 30,05%. Senhoras e senhores, você
que está me acompanhando, você que está em casa, você que está no
trabalho, você que vai assistir depois ao pronunciamento do Deputado
do Wellington, se o governo do Estado acatar o nosso pedido, acatar o
clamor da população, a gasolina e o óleo diesel vão baixar para a casa
dos R$ 5,00. Podem ter certeza disso. Eu estou saindo daqui agora, da
Assembleia, vou já a um posto de gasolina para mostrar para vocês que
não baixou, que não reduziu a alíquota do ICMS. Exigimos do governador do Estado que possa baixar, exigimos do governador do Estado que
possa reduzir, baixar a alíquota do ICMS dos combustíveis no estado
do Maranhão. Estamos entrando na justiça, estamos acionando o Ministério Público para que o Ministério Público possa fiscalizar, cobrar
do governo do Estado a aplicação da lei. O governo do Estado precisa
respeitar a lei, o governo do Estado precisa respeitar a lei. Nós estamos
exigindo que o governo do Estado cumpra a lei e reduza a alíquota do
ICMS dos combustíveis no estado do Maranhão. Senhor Presidente,
vou finalizar meu pronunciamento falando da esperança para o estado
do Maranhão, a esperança que se renova todos os dias, a esperança de
um estado com oportunidades, de um estado com educação, de um estado onde as pessoas possam viver melhor e ter orgulho de dizer que são
maranhenses, de um estado onde recuperamos os nossos índices, nós
melhoremos os nossos índices. Para isso, eu tenho apresentado o meu
pré-candidato ao governo do Estado Maranhão, Dr. Lahésio Bonfim.
O médico Dr. Lahésio Bonfim, ex-prefeito da pequena e pacata cidade
de São Pedro dos Crentes, que colocou o seu nome à disposição da
sociedade, da população, para transformar o estado do Maranhão. E
eu creio, eu acredito nessa transformação e é por isso que eu percorro
as ruas, percorro os bairros conversando com a comunidade, ouvindo
o Maranhão e levando o nome do meu pré-candidato ao governo do
Estado Maranhão, Dr. Lahésio Bonfim. Hoje o motivo de alegria é que
a Assembleia Legislativa aprovou, de forma unânime, o Título de Cidadão Maranhense para o médico Dr. Lahésio Bonfim que, assim como o
professor e Deputado Wellington do Curso, que é piauiense, a partir de
agora, ele tem o reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa
que representa o povo do Maranhão e, consequentemente, o reconhecimento do povo do Maranhão como cidadão maranhense pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Maranhão, à cidade de São Pedro
dos Crentes. E Dr. Lahésio Bonfim, a partir de agora, vai poder bater
no peito, vai poder dizer, onde ele andar, que ele também é cidadão
maranhense. E o título de cidadão maranhense que lhe foi conferido foi
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solicitado, requerido pelo Professor e Deputado Wellington do Curso.
Muito orgulho de dedicar esse título, destinar esse título ao Dr. Lahésio
Bonfim. Doutor Lahésio Bonfim, a partir de agora, considere-se cidadão maranhense como todos os demais. Muito obrigado pela atenção.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
sobre sua população.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Quinquagésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de julho 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 Ciro Neto.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa,
Rildo Amaral, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella,
Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Ricardo Rios, 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): Jota Pinto, Zé Inácio Lula, Adelmo Soares, Zito
Rolim, Rildo Amaral, Doutora Helena Duailibe e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que os Projetos
de Lei nos: 204 e 208/2022, de autoria do Deputado Vinícius Louro,
foram transferidos, devido à ausência do autor. Em primeiro turno, tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº
22/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede o título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Jorge Maciel de Souza, com parecer favorável da CCJC. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados:
Requerimento nº 173/2022, de autoria do Deputado Ariston Ribeiro,
solicitando que seja realizada sessão solene na primeira semana de julho, tendo como tema central homenagear os 50 anos de existência do
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com uma história de apoio e de valorização aos micro e pequenos
empreendedores brasileiros e maranhenses; Requerimento nº 174/2022,
de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando que seja realizada Sessão Solene com a maior brevidade possível, tendo como tema central
homenagear o empresário Francisco José Honaiser, condecorado com o
título de cidadão maranhense; Requerimento nº 175/2022, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja agendada uma
Sessão Solene, para o mês de agosto ou setembro, em homenagem ao
farmacêutico e empresário Jesus Noberto Gomes (in memoriam), pelo
seu histórico de vida que muito contribuiu para o desenvolvimento do
Estado e o Requerimento nº 178/2022, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei
Complementar nº 013//2019, de autoria do Poder Judiciário. Os requerimentos sujeitos à deliberação da Mesa foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido à falta de quórum. No primeiro horário
do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado
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aos Partidos ou Blocos o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada,
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de julho de 2022.
Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício
Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício
SESSÃO SOLENE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 ÀS 11hs.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha Manuel Beckman à Professora Maria do Socorro Campos Naufel, e o título de
Cidadão Maranhense ao Dr. Gerson Soeira, concedidos por meio das
Resoluções Legislativas nº 1.006/2019 e 1.092/2022, oriundos dos Projetos de Resolução Legislativa nº 159 e nº 172, ambos de autoria da
Deputada Helena Duailibe. Convido para compor a Mesa o Dr. Gerson
Soeira, homenageado desta Sessão Solene; a Professora Maria do Socorro Campos Naufel, homenageada, também, desta Sessão Solene; o
Magnífico Reitor Professor Natalino Salgado, Reitor da Universidade
Federal do Maranhão; o Desembargador Jorge Rachid. Convido a todos
para, em posição de respeito, ouvirmos a interpretação do Hino Nacional pelo Coral São João.
(Interpretação do Hino Nacional pelo Coral São João)
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Convido a deputada Dra. Helena Duailibe, autora das homenagens, para
fazer a saudação.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Senhor Deputado Othelino Neto, Presidente desta Sessão Solene, que
muito nos honra com a sua presença aqui. E eu digo a todos: pode ser o
nosso Presidente, mas ele é o meu Presidente. Dr. Gelson Soeira, homenageado dessa Sessão Solene. Este homem que já deveria ter sido. Eu
fiquei feliz de poder homenageá-lo, mas outros já deveriam ter feito
essa homenagem. Minha querida senhora Maria do Socorro Campos
Naufel, homenageada desta Sessão Solene. Também muito me orgulha,
pela sua história, poder homenageá-la. Magnífico Reitor Professor Natalino Salgado, Reitor da Universidade Federal do Maranhão, que também dispensa qualquer comentário, brilhante e que muito nos honra
com a sua presença. Meu amigo senhor Desembargador Jorge Rachid,
eu tenho o prazer de dizer “meu amigo” porque nós somos árabes libaneses e temos uma afinidade muito grande familiar. Padre Ribamar, pároco da Igreja da Liberdade, que também muito nos honra com a sua
presença. Familiares aqui do Dr. Gelson e da professora Socorro. Meus
queridos amigos, que nunca me abandonam, Dra. Marielza, Dr. Henrique e enfermeira Lene. E todos vocês que participam desta grande homenagem. Quero agradecer a presença de todos. Agradecer também a
esta Casa por aceitar essa minha proposição de entrega da maior honraria que existe na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que é
a Medalha Manuel Beckman. E é com muita alegria e satisfação que,
hoje, nesta Sessão Solene, tenho a honra de homenagear uma grande
educadora maranhense que tem um belo trabalho à frente de uma das
maiores instituições de ensino do nosso estado. Falo da querida Professora Maria do Socorro Campos Naufel, de 82 anos, diretora geral do
Centro Educacional Reino Infantil. Socorro nasceu em São Luís, em 08
de agosto de 1940, filha do casal Carlos dos Reis Campos e Ana Júlia de
Souza Campos, em memória. A professora Socorro foi casada com José
Leal Naufel, em memória, que, com toda a certeza, se estivesse aqui,
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estaria feliz com essa honraria, mas acreditamos que está em um bom
lugar ao lado do nosso Pai Eterno. A professora Socorro teve dois filhos,
Marcos Campos Naufel e Talib Campos Naufel, e tem quatro lindos
netos. E, para continuar esse discurso, ressalto uma linda frase com a
qual muitos aqui irão se identificar, principalmente todo o grupo do
Reino Infantil, que diz assim: a semente, na sua simplicidade, guarda o
segredo da árvore. Falar de Educação é sempre oportuno. Eu sempre
digo que a educação é fundamental em todas as etapas da vida. Esta
medalha que a Professora Socorro Naufel irá receber é um reconhecimento da sua importância na prestação de serviços à população maranhense através da educação. Eu considero Socorro como uma grande
incentivadora da educação, pois acredito que seja o maior diferencial
para a transformação da nossa sociedade. Quando a educação é prioridade, quem ganha é toda a população. O Reino Infantil está prestes a
completar meio século de fundação e há quarenta e oito anos Socorro
faz questão de exercer o ofício da sua formação como pedagoga, no
controle acadêmico, ou seja, no resultado do aprendizado de cada aluno
daquela instituição, além da parte administrativa. E tudo começou com
a prática despretensiosa de voos altos, quando uma jovem mãe, valendo-se do seu dom natural de ensinar, alfabetizou os seus filhos, sobrinhos e vizinhos. Nem ela sabia que estava erguendo os primeiros alicerces do Centro Educacional Montessoriano Reino Infantil. A iniciativa
tímida desenhava os contornos de um sonho. À medida em que as aulas
em casa avançavam em resultado e no tempo, essas não passavam despercebidas do olhar atento da Professora Ana Maria Saldanha, que alavancou estímulo para uma abertura de uma escola. Por que não? A sugestão não pareceu tão estranha. As sementes plantadas, no dia a dia,
começavam o seu movimento rumo à expansão. Socorro Naufel é a
principal fundadora do Reino Infantil, mas, no início, ela convidou para
participar da sociedade duas pessoas, uma irmã e uma prima. São elas:
Maria da Graça e Maria Nazaré. Acolhida a ideia seguiram-se os procedimentos e estudos e, no dia 14 de fevereiro de 1974, o Reino abria
portas e corações, fundando, com cinco alunos, o primeiro maternal em
terras maranhenses, em singela casa alugada no Beco do Jaú, Centro de
São Luís, Maranhão. Se a iniciativa atrelou o seu estilo de vida a de
muitas mães, cujo trabalho externo lhes ocupavam os dois expedientes,
provocou também insegurança daqueles pais que viam com estranheza
os procedimentos da vida prática. Chegada a necessidade de mudança
de endereço, foi no Parque Urbano Santos, em casarão colonial alugado
do professor Solano Rodrigues, que as novas instalações tiveram abrigo, permanecendo ali por mais de vinte anos, aliando-se filosofia e ensino, alunos, pais, corpo diretivo, docente, administrativo. A instituição
crescia em experiência, tamanho e reconhecimento. Anualmente, nova
série era acrescentada até a educação básica estar completa, níveis infantil, fundamental e médio funcionando nos turnos matutino e vespertino. Chegou o momento de desvelar mais um pouco o sonho, investir
na realidade de um prédio que atendesse a configuração da cidade, facilitando o trânsito urbano no movimento diário de idas e vindas da comunidade escolar, oferecendo a seus usuários ambientação nos padrões
pedagógicos em prol do aprendizado e conforto. O Centro Montessoriano recebe novo prédio na Rua dos Sapotis, Bairro Renascença II. As
ações pedagógicas do Reino Infantil estão pautadas nos princípios filosóficos montesorianos, que buscam o pleno desenvolvimento psíquico,
físico, emocional e espiritual da criança, objetivando a formação de um
indivíduo consciente, construtor do seu conhecimento, dotado de valores e princípios que os habilitem a contribuir para a harmonização e a
elevação da humanidade. Ao ser questionada sobre o sucesso da Escola
Reino Infantil, Socorro faz questão de citar uma frase que ela sempre
ouviu os seus antepassados dizerem: “uma andorinha só não faz verão”.
Ela ressalta que o mérito não é só dela, mas de uma equipe de muitos
anos de trabalho e dedicação, que trabalhou como uma família unida. E
o Reino segue em sua caminhada com muito profissionalismo, competência, dedicação e brilhantismo. Eu acredito, meu amigo Mouchrek,
todos vocês do lindo Coral São João, que a gente vive também essa
mesma irmandade, porque passou um filme na nossa cabeça, a gente
vendo essa história que nós acompanhamos. E esse realmente é o brilhantismo dessa história que a gente precisa parabenizar. Concluo esse

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
discurso com uma frase de Dona Maria Socorro Naufel: “Todo dia é um
dia novo, é um eterno começar, é uma nova esperança. E nós somos
humanos, erramos e acertamos. Quando erramos, aprendemos com os
nossos erros. Quando acertamos, comemoramos todos juntos.” Parabéns para essa grande educadora que não se omitiu quando recebeu o
chamado de Deus, Padre Ribamar, para contribuir na educação e formação de futuros cidadãos que já passaram pelo Reino Infantil. E aqui eu
queria só registar que eu acompanhei toda essa história, mas surgiu também, nesta época, Presidente, a Escolinha Girassol. Meus filhos estudavam na Escolinha Girassol pela proximidade da nossa casa. E eu achava
muito importante todos estudarem na mesma escola, porque você leva
todos juntos. E a minha filha mais nova, quando chegou... Naquela época, acho que que era terceiro ano. Hoje mudou toda essa história. Para
mim era o terceiro ano primário. E aí, Mouchrek, ela disse para mim:
“Mamãe, eu quero estudar no Reino.” E eu disse: “Mas todos os seus
irmãos estudam no Girassol e, para mim, é muito difícil colocar só uma
em outra escola e a gente não vai conseguir vaga.” O Reino era muito
disputado, Professor Natalino, e a gente, para conseguir vaga, tinha que
conseguir meses depois. E aí eu enrolei ela e eu queria que ela continuasse no Girassol porque todos estavam lá. E não fui no Reino e disse
para ela que não tinha conseguido a vaga. Quando chegou no ano seguinte, em agosto, ela disse para mim: “Mamãe, já consegui minha
vaga. Agora tu só vai lá fazer a matrícula com a Dona Socorro.” E foi
realmente um encanto. Minha filha não está aqui porque hoje trabalha
no grande Hospital Universitário e se atrasou, mas deve estar chegando,
a Roberta, que também admira o Dr. Gelson, e queria estar aqui de
qualquer jeito. Deve estar chegando. Ela foi o meu encanto com o Reino
Infantil. Eu passei a visitar o Reino e passei a vivenciar muito mais de
perto o trabalho dessa grande educadora. O Maranhão só tem a lhe
agradecer. Muito obrigado, Socorro. E aqui com muita alegria, também,
o Dr. Gelson, nesta manhã de quinta-feira, recebe o título de cidadão
maranhense, proposta de nossa autoria e aprovada por todos os colegas
deputados, que muito me honram por essa oportunidade de outorgar
essa merecida homenagem pelo reconhecimento dos seus serviços
prestados ao nosso estado e não, simplesmente, pela sua trajetória
profissional, mas, sim, pela sua história de vida e pelo amor incondicional
que tem pelo nosso Estado do Maranhão. O filósofo Aristóteles, em sua
sabedoria, dizia que a grandeza não consiste em receber honrarias, mas
em merecê-las. E não temos dúvidas de estar diante de um cidadão que
merece receber todas as honras do povo do Maranhão, pois Dr. Gelson
é um ser humano de qualidades e um médico de extrema retidão e
competência. Sinto-me extremamente honrada de realizar a apresentação
da sua trajetória entre os convidados e amigos. Dr. Gelson nasceu na
cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É o quarto filho, no
total de cinco, do casal Antônio Soeira e Maria José. Dr. Gelson vem de
uma família humilde e simples, porém com muitos princípios e valores.
A mãe, Maria José, cuidava de uma bomboniere dentro de um cinema.
O pai, Antônio Soeira, era o gerente do cinema. Na sua pré-adolescência, o Dr. Gelson teve seu primeiro emprego como pintor de cartazes de
anúncios dos filmes no mesmo cinema em que os pais trabalhavam. O
seu Antônio Soeira é quem pagava o seu salário, mas ele não sabia. A
semente de exercer a profissão de médico-neurocirurgião foi plantada
aos oito anos de idade quando caiu de bicicleta e teve um afundamento
na cabeça, consequentemente, foi feito um procedimento cirúrgico. Há
trinta anos, é casado com Denise com quem teve duas filhas, a Nicole,
de 18 anos, que já está no primeiro ano do curso de Medicina, e a Natalie, de 15 anos, que tem um sonho de seguir a especialidade do seu pai,
neurocirurgião, ao terminar o ensino médio. E aqui eu quero dizer aquilo que sempre falam: por trás de um grande homem, sempre tem uma
grande mulher. Ao lado do senhor, sempre esteve essa grande mulher.
Após o nascimento das filhas, Dr. Gelson transformou-se da água para
o vinho. Normalmente as pessoas responsáveis, médicos são mais sisudas. Dr. Gelson começou a sorrir e seu coração vivia transbordando de
alegria. Conheceu sua esposa em 1981 quando ele estava no seu último
ano de residência, no hospital Beneficência, em São Paulo. Já casado,
em 1995, depois da residência, seguiu para Belo Horizonte, onde foi
acompanhar o renomado médico, falecido, Dr. Hato Souza. Por lá, Dr.
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Gelson passou por vários momentos difíceis e morava dentro de um
quarto do hospital da Santa Casa de Misericórdia e a esposa Denise, seu
porto seguro, continuou em São Paulo, trabalhando, pois, na época, ele
nada ganhava. Dr. Gelson acompanhou por dois anos o serviço no hospital. Nessa época, prestou uma prova para acompanhar o melhor neurocirurgião do mundo, Dr. Osman, de Chicago, nos Estados Unidos.
Para se ter uma ideia desta concorrida prova, ela acontece uma vez a
cada dois anos para selecionar dois médicos neurocirurgiões do mundo.
E com a sua competência foi um dos selecionados. Nesse ano, muitas
expectativas, muito aprendizado e vários capítulos de livros famosos de
neurocirurgiões foram escritos por ele. Concluindo, o aprendizado do
curso, o Dr. Gelson retorna a São Paulo com muita bagagem e capacitação. Oportunidade que teve muitas promessas de hospitais e equipes
aqui no Brasil, mas nada se cumpriu. Em São Paulo, Dr. Gelson voltou
à estaca zero com plantões e a busca de uma oportunidade entre as equipes de médicos e hospitais. Com essa incerteza no mercado de trabalho,
Dr. Gelson resolveu ganhar mais conhecimento, fez um curso com o Dr.
Evandro, no hospital Beneficência Portuguesa. Ele só não imaginava
que, nesse curso, ele teria uma página virada na sua carreira profissional. Ali ele conheceu o Dr. Arthur Almeida. E aqui nós queremos registrar a presença da sua esposa, Dr. Lourdinha Almeida, que o convidou
para montar a neurocirurgia no Hospital UDI, em São Luís, no estado
do Maranhão. Em 1996, Dr. Gelson, acompanhado de sua esposa Denise, chegava em solo maranhense, onde conquistou o seu espaço profissional e pessoal. Sua esposa, sua grande companheira, define Dr. Gelson como um missionário na Medicina, pois faz tudo pelo próximo,
principalmente se for criança. A realidade do dia-a-dia do nosso homenageado é a labuta do equilíbrio em realizar ações inerentes ao seu ofício com os princípios que norteiam o homem de bem que contribui de
forma brilhante e profissional na sua área profissional. Chefe da neurocirurgia do Materno Infantil, Dr. Gelson chega a operar três crianças por
dia. Nos procedimentos cirúrgicos, ele até chora junto de cada mãe, mas
também vibra com as vitórias, segundo relato da sua esposa Denise. Eu
queria dar aqui um depoimento do exemplo de profissionalismo do Dr.
Gelson. Ele trabalha tanto no serviço público quanto no serviço privado, particular, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, Padre
Ribamar. Quem quiser encontrar Dr. Gelson, sábado, vai lá no Socorrão
I. Chefe no Materno Infantil, da Neurocirurgia. Sexta-feira Santa deste
ano, meu marido sentiu uma dor de cabeça, chegou ao UDI, e o cirurgião detectou que ele estava com um AVC hemorrágico. Era Sexta-feira
Santa. Quem era o plantonista, Desembargador Rachid? Dr. Gelson.
Ele, imediatamente, se deslocou. Esse homem, que já podia agora estar
deixando os mais novos nos plantões mais difíceis, continua com o seu
exemplo ensinando as pessoas, mostrando o que é uma missão. Diante
de tudo isso, vale a pena agradecer, mas é também necessário o reconhecimento e torná-lo, de fato, cidadão maranhense. No dia de hoje que
a igreja católica celebra São Marçal, que as benções de Deus e de todos
os tambores ecoem sons de paz e muito amor e sabedoria a esse cidadão
que o Maranhão, hoje, adota como filho. Agradeço a todos os presentes,
principalmente a esta Casa, ao meu querido Presidente que acolheu essa
proposta. Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Convido a Deputada Helena para que já fique aqui para que possamos
fazer a entrega da Medalha Manuel Beckman à Professora Maria do
Socorro Campos Naufel. Em seguida, já faremos também a entrega do
Título de Cidadão Maranhense ao Dr. Gelson. Com a palavra, a Professora Maria do Socorro Campos Naufel, homenageada nesta sessão
solene.
A SENHORA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS NAUFEL - Bom dia a todos. Eu não posso deixar de expressar
aqui a minha emoção. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Dra. Helena Duailibe. Não tenho palavras. Eu estou tremendo da cabeça aos pés.
Queria agradecer ao Senhor Deputado Othelino Neto, presidente dessa
sessão solene; à Senhora Deputada Dra. Helena, a quem eu já me referi.
Muito obrigada, não tenho palavras. Eu não posso falar muito porque,
senão, eu vou chorar. Dr. Gelson Soeira, que também foi médico de
meu esposo, falecido, homenageado nesta sessão solene. Eu não posso
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agradecer a mim, eu agradeço a todo o corpo, a todo o corpo administrativo e pedagógico do Reino Infantil. Todas as vezes que eu recebo uma
homenagem, eu transfiro a toda equipe, porque, como a Dra. Helena
já falou na sua fala, tem uma frase muito importante: uma andorinha
só não faz verão. Por isso nós estamos aqui também. Magnífico Reitor
Natalino Salgado, Reitor da Universidade Federal do Maranhão, muito
obrigada. Senhor Desembargador Jorge Rachid, o Presidente e também
a todo o corpo legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão. Não
tenho palavras mais profundas, digamos assim, para agradecer. Só sei
que eu estou tremendo da cabeça aos pés. Não é fácil participar e agradecer a uma homenagem dessas. Muito obrigada. Não tem como. Não
sei se Dr. Gelson se lembra do meu marido, mas foi cliente dele. Muita
obrigada, muito obrigada mil vezes, obrigada por esse momento inesquecível. A toda Assembleia, muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Concedo a palavra ao Dr. Gelson Soeira, homenageado também nesta
sessão solene. O senhor pode falar daqui ou da tribuna, de onde preferir.
O SENHOR DR. GELSON SOEIRA - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, senhoras e senhores que compõem a Mesa. Senhores e
senhores, bom dia. Eu me sinto bem emocionado, intensamente honrado por estar aqui, hoje, e feliz por receber esse Título de Cidadão Maranhense. É com tanto entusiasmo que eu agradeço por estar aqui não
deixando de agradecer, inicialmente, à Deputada Helena Duailibe e aos
deputados que votaram na minha honraria. Agradeço a minha família, a
minha esposa Denise e as minhas filhas Nicole e Natali pela paciência
que precisa ter. Nicole e Natali são ótimas. Agradeço por terem essa
vivência com a gente, por estarem conosco. Agradeço a Denise que me
acompanha desde o finalzinho da residência, em todos os nossos projetos, em todas as cidades, em todos os nossos trabalhos. Na verdade,
eu te devo essa honra, eu devo a você que me acompanha. Eu quero
agradecer a todos os amigos, quero agradecer aos médicos, aos colegas,
aos neurocirurgiões. Quero agradecer às instituições, ao UDI Hospital,
à Rede D’Or, ao Hospital Centro Médico, ao Hospital Universitário e
ao Materno Infantil, ao Hospital Carlos Macieira e ao Hospital Djalma
Marques. Esse título é muito importante e me faz sentir muito emocionado pela oportunidade que a gente tem de poder ajudar as pessoas. O
importante na nossa carreira é o conhecimento, o aprendizado, o respeito aos pacientes. Pelo menos, eu tenho podido ajudar as pessoas. Quanto aos doentes, aos pacientes, sempre dei e sempre darei meu empenho
e minha dedicação. Isso é cidadania. Com muito orgulho, digo que sou
cidadão maranhense. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Ouviremos agora um pot-pourri de músicas folclóricas com o Coral
São João. Com essas homenagens muito justas, a nossa sessão é ainda
abrilhantada pela sempre inspirada e inspiradora apresentação do Coral
São João.
(Apresentação do Coral São João)
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Mouchrek, muito obrigado pela sua presença aqui. Venha, volte sempre.
A presença de vocês aqui sempre alegra as sessões. Bom, estamos partindo para a conclusão da nossa sessão solene. Eu inicio cumprimentando a querida Deputada Dra. Helena Duailibe pela iniciativa, não só pelo
principal, que foi a homenagem à professora Socorro e ao Dr. Gelson,
mas também por convidar o Coral São João, que deu um toque todo
especial aqui à nossa sessão. Estamos no período dos festejos juninos.
Estávamos com tanta saudade de ouvir essas músicas, de poder curtir
o melhor da nossa cultura popular. Graças a Deus, pudemos este ano
retomar. A ciência está vencendo, e nós estamos conseguindo superar
esse momento de dificuldade. Para finalizar esta sessão solene, eu quero
também agradecer a presença de todos e todas, aqui nessa sessão, dos
que compõem a Mesa conosco, queridíssimo Desembargador Jorge Rachid, prazer sempre vê-lo, nosso Reitor Professor Natalino Salgado, sua
presença também muito nos honra aqui. Eu não estudei no Reino Infantil, Professora Socorro, mas conheço muita gente que estudou. A minha
irmã caçula, hoje advogada, estudou lá. Estudou no Marista e depois foi
estudar no Reino Infantil. Lá, ela concluiu o ensino médio. Eu, então,
fui algumas vezes buscá-la. Certamente, esse período que passou lá foi
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muito importante para que ela pudesse hoje ser uma boa profissional,
dedicada à profissão dela. Acompanhei um pouco ali da dedicação dela,
o estudo, até porque era, é uma escola bastante rigorosa. A senhora cobrava com muita veemência que os alunos tivessem bom desempenho,
por isso saíram de lá gerações e gerações que hoje estão aí colaborando
com o Maranhão nas mais diversas áreas. Não só minha irmã, tenho
sobrinhos que estudaram lá, amigos, enfim. Tem gerações hoje que já
nem no Maranhão estão, mas estão em suas profissões e tiveram a sua
formação lá no Reino Infantil. Por isso, Dra. Helena, Deputada Helena,
é muito justa a homenagem a Professora Socorro por tantas décadas de
dedicação à educação. Essa é uma homenagem, certamente essa foi a
intenção da Deputada Helena Duailibe, homenagear todo o corpo da
Escola Reino Infantil, professores, servidores administrativos, alunos,
ex-alunos. É uma história dedicada à educação do nosso estado. Quando se homenageia uma educadora, homenageia-se a educação como um
todo, que é a essência para que nós possamos evoluir, para que nós
possamos construir um mundo melhor. Então, receba essa homenagem
proposta pela Deputada Helena Duailibe e aprovada por todos os deputados como uma homenagem do povo do Maranhão à sua história
e à dedicação a tantas gerações que por lá passaram. Leve os nossos
abraços, o nosso reconhecimento e o nosso carinho, Professora Socorro.
Aliás, a senhora nos disse que estava trémula, mas isso não é exclusividade sua, viu, muitos dos homenageados aqui ficaram emocionados,
alguns chegaram a chorar, isso aqui é um momento realmente importante porque são momentos de reconhecimento de uma vida de trabalho
dedicada a alguma causa. Doutor Gelson, parabéns pela homenagem.
Eu já o conhecia de nome, evidentemente, pelo tempo que se dedica ao
Maranhão e atua aqui nas unidades particulares e públicas do Estado.
Eu prestei atenção ali na sua fala quando o senhor agradeceu às filhas e
à esposa, a Senhora Denise e as filhas Nicole e Natali, pela paciência.
Eu imagino que esposa de médico e filhas têm que ter muita paciência
mesmo porque o senhor é permanentemente demandado. Eu lembrei
um pouco de mim que também tenho que pedir, tenho que agradecer aos
meus dois filhos, a Guilhermina e ao Othelino José, e a minha esposa
Ana Paula, pela paciência porque mulher de político e filho de político
também têm que ter muita paciência porque nós somos demandados
muitas vezes, inclusive fora de casa, no meu caso não estando numa
unidade de saúde, mas percorrendo o estado, que é uma das obrigações principais de um parlamentar: conhecer e andar pelo seu estado.
Acho que essa homenagem é muito justa porque tenho certeza de que o
senhor, que é pai já de duas maranhenses, se sente bastante maranhense. Esse Título de Cidadão na verdade oficializa algo que já deve estar
no seu coração. Portanto, receba essa homenagem também como uma
homenagem do povo do Maranhão que aqui está representando pelos
deputados e deputadas por sua dedicação ao Estado, pela forma como
cuida de todos aqueles que chegam, seja no hospital particular quanto,
principalmente, numa unidade pública, porque o cidadão e a cidadã que
chegam ao hospital público, eles chegam muitas vezes mais carentes,
não só da intervenção do profissional da medicina, mas precisando da
atenção, do carinho, porque chega ali mais fragilizado, algumas vezes,
equivocadamente, achando que por que está numa unidade pública,
pode não ter o atendimento que deveria ter. Na verdade, e o senhor sabe
bem disso, e estou dizendo porque ouvi de várias pessoas que o senhor
atende com a mesma atenção e cuidado tanto os pacientes da rede pública quanto os da rede particular. Finalizo a minha fala dizendo que
essa pandemia pela qual passamos deu várias lições para nós, uma foi
valorizar o sistema único de saúde, que era o “patinho feio” da saúde.
Quando se falava em utilizar um hospital da rede pública, Desembargador Jorge Rachid, a pessoa logo se achava condenada a morrer, e nós
vimos agora foi que a rede pública de saúde salvou muitas vidas, e isso
não é em detrimento da rede privada, simplesmente não tinha vaga, não
adiantava ter o melhor plano de saúde do mundo, não adiantava ter muito dinheiro porque não tinha vaga na rede privada, e foi a rede pública
que salvou muita gente, gente que não tinha condição de pagar e gente
que tinha condições de pagar. Então é uma lição que ficou para nós, para
que valorizemos algo que talvez seja uma das coisas mais importantes
em termos de saúde pública construída no mundo, que é o Sistema Úni-
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co de Saúde, que precisa ser mais valorizado, que não pode continuar
sendo subfinanciado, mas que demonstrou que é fundamental para que
as pessoas tenham o acesso aos serviços públicos de saúde. Doutor Gelson, parabéns pela forma carinhosa com que se dedica a cada paciente e
receba aí a gratidão desta Assembleia e de todos os maranhenses. Ouvi
também na fala da Dra. Helena que o senhor, ao chegar aqui, conheceu
o Doutor Arthur, aqui está a Dra. Lurdinha. Seja muito bem-vindo à Assembleia. Lembrei-me do Dr. Arthur quando estava iniciando a carreira
como jornalista, foi um dos primeiros médicos que eu entrevistei aqui.
Fui à clínica, fiz uma entrevista com ele, eu devia ter ali vinte e poucos anos, e ficou marcada na memória essa entrevista que ele me deu.
Enfim, hoje foi uma sessão que nós homenageamos algo fundamental
à educação, Professora Socorro, e a saúde representada por Dr. Gelson.
Levem aqui a nossa mensagem de gratidão, de reconhecimento, de carinho do povo do Maranhão porque vocês, nas suas respectivas carreiras,
fizeram e fazem muito bem para o nosso povo. Muito obrigado. Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 387, DE 27 DE MAIO DE 2022)
LEI Nº 11.781 DE 07 DE JULHO DE 2022
Cria a Agência Executiva Metropolitana do Leste Maranhense - AGEMLESTE, cargos em comissão, e dá outras providências.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Carlos Orleans Brandão Júnior, adotou a Medida Provisória nº 387, de
27 de maio de 2022, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou,
e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional
nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº
450/2004, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Agência Executiva Metropolitana do Leste
Maranhense - AGEMLESTE, autarquia estadual, que tem por competência:
I - articular-se com os municípios integrantes da região, com órgãos e entidades públicas e privadas, estaduais, federais e internacionais, visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado
e cumprimento de funções públicas de interesse comum, na elaboração
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI;
II - consolidar as informações dos programas e projetos do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI para inclusão no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária
Anual do Estado e dos Municípios da região;
III - promover diagnóstico da realidade socioeconômica municipal e de âmbito metropolitano, em parceria com órgãos estaduais e municipais afins e com participação da sociedade civil, visando subsidiar
o planejamento integrado;
IV - elaborar e manter estudos técnicos de interesse regional e
constituir banco de dados com informações atualizadas necessárias ao
planejamento e à elaboração dos programas e planos a serem desenvolvidos;
V - promover a implementação de programas e projetos estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, bem
como fiscalizar e avaliar sua execução, propondo ao Colegiado Metropolitano os ajustes necessários;
VI - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais
e internacionais, visando à captação de recursos de investimento ou financiamento para o desenvolvimento integrado da região;
VII - fornecer suporte técnico e administrativo ao Colegiado
Metropolitano, bem como articular e coordenar a atuação das Câmaras
Setoriais por ele instituídas;
VIII - gerir os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região
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Metropolitana da Zona Leste, submetendo os instrumentos de controle financeiros à apreciação e deliberação do Comitê de Orientação e
Fiscalização constituído por membros do Colegiado Metropolitano, do
Conselho Participativo e Agência Executiva Metropolitana; e
IX - arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas
ou transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados.
Parágrafo único. A AGEMLESTE terá como área de atuação a
Região Metropolitana da Zona Leste do Estado do Maranhão e como
sede o município de Caxias, ficando vinculada à Secretaria de Estado
das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID.
Art. 2º Ficam criados os cargos em comissão constantes do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos
necessários:
I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que decorram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Lei, inclusive
os que se relacionam com pessoal, material e patrimônio, bem como as
alterações organizacionais e de cargos em comissão dela decorrentes;
II - ao regular funcionamento da entidade, ora criada, mediante
processo formal de cessão de servidores das demais Secretarias, Autarquias e Fundações do Estado, bem como de servidores de outras esferas
governamentais, por meio de instrumento próprio adequado; e
III - à transferência dos contratos, protocolos e demais instrumentos vigentes necessários à implementação das competências definidas
nesta Lei, procedendo-se às devidas adequações orçamentárias.
Art. 4º O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura da entidade de que trata esta Lei, bem como alocação e nomenclaturas dos
respectivos cargos em comissão.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta de créditos orçamentários próprios.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar
dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e
correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 07 de julho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
ANEXO ÚNICO
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QTD.

---

01

ASSESSOR ESPECIAL

DGA

01

CHEFE DE GABINETE

DANS-3

01

CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

DANS-2

01

PRESIDENTE

ASSESSOR TÉCNICO

DAS-3

01

DANS-2

01

AUXILIAR DE SERVIÇOS

DAI-1

02

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DGA

01

CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

AUXILIAR DE SERVIÇOS
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DAI-1

03

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

DANS-3

01

SUPERVISOR FINANCEIRO

DANS-3

01

PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

DANS-1

01

DGA

01

DANS-2

03

ASSESSOR JÚNIOR

DAS-2

02

AUXILIAR DE SERVIÇOS

DAI-1

01

DIRETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS
ASSESSOR ESPECIAL II

TOTAL

22

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 388, DE 30 DE MAIO DE 2022)
LEI Nº 11.782 DE 07 DE JULHO DE 2022
Cria a Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura - SEPA, altera a denominação e a finalidade da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca
- SAGRIMA, cria cargos em comissão, e
dá outras providências.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Carlos Orleans Brandão Júnior, adotou a Medida Provisória nº 388, de
30 de maio de 2022, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou,
e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional
nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº
450/2004, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura
- SEPA com a finalidade de fomentar a pesca e a aquicultura sustentáveis, promovendo o ordenamento, a regulação, o incentivo, o monitoramento e a fiscalização de suas atividades, compreendendo todo processo de exploração e aproveitamento destes recursos, abrangendo as
operações de captura, cultivo, conservação, processamento, transporte,
armazenagem e comercialização dos produtos delas decorrentes, objetivando a promoção do desenvolvimento sustentável do setor, bem como
dar suporte institucional e técnico às ações e atividades a ele inerentes.
Art. 2º A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca
passa a denominar-se Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária SAGRIMA.
Art. 3º A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária - SAGRIMA tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas,
projetos e ações voltados para o crescimento da produção agropecuária, estimulando o agronegócio, a agricultura, o extrativismo vegetal e
florestal, a exploração florestal, o abastecimento, o armazenamento, o
associativismo e o cooperativismo, a defesa e inspeção animal e vegetal, a pesquisa, o aproveitamento dos recursos naturais renováveis e a
comercialização e distribuição de alimentos.
Art. 4º Ficam criados os cargos em comissão constantes do Anexo Único desta Lei.
Art. 5º Os servidores que, na data de publicação desta Lei, estejam em atividade na Secretaria-Adjunta da Pesca e Aquicultura da então
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca ficam transferidos, com seus respectivos cargos, para a Secretaria de Estado da Pesca
e Aquicultura.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a:
I - servidores efetivos lotados no órgão;
II - servidores efetivos cedidos ou requisitados, em exercício
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temporário; e
III - pessoal temporário.

SUPERVISOR FINANCEIRO

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos
necessários:
I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que decorram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Lei, inclusive
os que se relacionam com pessoal, material e patrimônio, bem como as
alterações organizacionais e de cargos em comissão dela decorrentes;
II - ao regular funcionamento dos órgãos, mediante processo
formal de cessão de servidores das demais Secretarias, Autarquias e
Fundações do Estado, bem como de servidores de outras esferas governamentais, por meio de instrumento adequado; e
III - à transferência dos contratos, protocolos e demais instrumentos vigentes necessários à implementação das competências definidas
nesta Lei, procedendo-se às devidas adequações orçamentárias.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar
dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 8º O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura dos órgãos e entidades de que trata esta Lei, bem como os respectivos cargos
em comissão e funções gratificadas.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e
correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 07 de julho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
ANEXO ÚNICO
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QTD.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESCA E
AQUICULTURA

---

01

ASSESSOR ESPECIAL

DGA

01

CHEFE DE GABINETE

DANS-3

01

CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
ASSESSOR JÚNIOR
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSOR JURÍDICO
GESTOR DE ATIVIDADES MEIO
ASSESSOR JÚNIOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E DE
RECURSOS HUMANOS

DANS-2

01

DAS-2

01

DANS-2

01

DAS-1

02

DGA

01

DAS-2

01

DANS- 3

01

CHEFE DE SERVIÇO DE RECURSOS
HUMANOS

DAS-2

01

CHEFE DE SERVIÇO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO, SERVIÇOS GERAIS E
TRANSPORTES

DAS-2

01

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES OFICIAIS

DAI-1

02

DANS-3

01

CHEFE DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

DAS-2

01

CHEFE DE SERVIÇO DE CONTROLE
CONTÁBIL-FINANCEIRO

DAS-2

01

ASSESSOR JÚNIOR
DAS-2
PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

02
DANS-1

01

DAS-1

02

ISOLADO

01

DAS-1

01

DANS-1

01

ASSESSOR SÊNIOR

DAS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE PESCA

DAS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
À PESCA INDUSTRIAL, ESPORTIVA E
ORNAMENTAL

DAS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
À PESCA ARTESANAL

DAS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CAPACITAÇÃO E APOIO À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO PESQUEIRA

DAS-1

01

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA

MEMBRO PERMANENTE
SECRETÁRIO ADJUNTO DE PESCA E
AQUICULTURA
ASSESSOR SÊNIOR
SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA

DANS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE AQUICULTURA

DAS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
À AQUICULTURA

DAS-1

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CAPACITAÇÃO E APOIO À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO AQUÍCOLA

DAS-1

01

TOTAL

35

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.101 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Lahesio Rodrigues do
Bonfim.
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Lahesio Rodrigues do Bonfim, natural da Cidade de Marcos Parentes, Estado do Piauí.
Art. 2º. Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
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publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 07 de julho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 022/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.102/2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense a Jorge Maciel de Souza.
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a Jorge
Maciel de Souza, natural de Recife, Estado do Pernambuco.
Art. 2º. Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 07 de julho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO
DE 2022, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Prof. Marco Aurélio – Presidente
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Betel Gomes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ariston Sousa
PAUTA DA REUNIÃO:		
PARECER Nº 003/2022 – Emitido ao Projeto de Lei 184/2022
(Mensg. nº 026, de 11 de abril de 2022), que DISPÕE sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o
exercício de 2023, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado PROF. MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 07 de julho de 2022.
Leibe Prazeres Barros
Secretária da Comissão
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Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 18:00.
São Luís, 05 de julho de 2022. Gabriel Manzano Dias Marques. Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 027/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1166/2022-ALEMA (REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022-CPL/AL)
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 20 de julho às 09:30h, pelo sitio gov.br/
compras/pt-br/ para “Contratação de empresa especializada para fornecimento de Disjuntor de media tensão”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba
consultas, posteriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br
(na aba gestão, depois em Licitações e por último clique em pregões)
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio Manuel

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

