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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  31 / 08 / 2022 – 4ª FEIRA

BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS 
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS

ESCALA RESERVA 
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 31.08.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – PARECERES  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 542/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 484/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA,   QUE INSTITUI SEMANA ESTADUAL DE QUALI-
DADE VIDA DA MULHER NO PERÍODO DE CLIMATÉRIO OU 
PÓS-CLIMATÉRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

2. PARECER Nº 538/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 584/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGI-
CA ÀS MULHERES MASTECTOMIZADAS NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA.  

3. PARECER Nº 537/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ARIS-
TON SOUSA.  

4. PARECER Nº 539/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
ADELMO SOARES, ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE 
FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBINDO A DISCRI-
MINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTI-
DADE DE GÊNERO. RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

II - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA 

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
047/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR FRANCISCO JOSÉ HONAISER. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA  

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
001/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 

036/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS NETO EVANGELIS-
TA E OTHELINO NETO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE AO SENHOR ALBERTO PESSOA BASTOS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA. 

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
037/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO 
E CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MA-
RANHENSE AO SENHOR GABRIEL SANTANA FURTADO SOA-
RES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA. 

IV - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
049/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR DEPUTADO CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BE-
ZERRA, NATURAL DA CIDADE DE TERESINA/PI. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
059/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO EMPRESÁRIO CARLOS TADEU PINHEIRO 
GASPAR. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO ADELMO SOARES.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
021/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” A ROMANCISTA MARIA FIRMINA DOS REIS (IN 
MEMORIAM) NATURAL DE SÃO LUÍS/MA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO.

V - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

12. REQUERIMENTO Nº 209/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLE-
NE EM COMEMORAÇÃO AOS 39 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS 
DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO 
(ADEPOL).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 31/08/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 375/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O “WHEELING” (GRAU 
DE RUA) COMO MODALIDADE ESPORTIVA RADICAL NO ES-
TADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 376/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO OTHELINO NETO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DA 
JOVEM ADVOCACIA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ 
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WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS, NATURAL DA CI-
DADE OEIRAS, ESTADO DO PIAUÍ.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
Não há proposições em segunda sessão nesta data.

PRIORIDADE- 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2022, DE AU-

TORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE REESTRUTURA A EXE-
CUÇÃO PENAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não há proposições em terceira sessão nesta data.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 372/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, INSTITUI O SELO 
“ESCOLA AMIGA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA” NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 373/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, INSTITUI O 
PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 
ESTADO DO MARANHÃO VOLTADO PARA MULHERES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 374/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA “SINDICATO RURAL DE CAROLINA”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO SENHOR FELIX ALBERTO GOMES LIMA.

Diretoria Geral de Mesa, 31 de agosto de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Aris-
ton, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Dou-
tor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duar-
te Júnior, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Caval-
cante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Roberto 
Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. 

Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, An-
tônio Pereira, César Pires, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 
Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, 
Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius 
Louro e Wendell Lages.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. O Senhor Segundo 
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto 
Bíblico. 

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO JOTA PINTO (Lê Ata e texto Bíblico) - Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO– Ata Lida e considerada aprovada. A 
Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 059 /2022          
São Luís, 26 de Agosto de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 576/2021, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos Cartórios de 
Registro Civil ao Ministério Público, da realização de registro de nasci-
mento realizado por mães e/ou pais de menores de 14 (quatorze) anos, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 576/2021, que institui a obriga-
toriedade da comunicação dos Cartórios de Registro Civil ao Ministério 
Público, da realização de registro de nascimento realizado por mães e/
ou pais menores de 14 (quatorze) anos.

No uso das atribuições que me conferem o art 47, caput, da Cons-
tituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 576/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa pretende instituir, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a obrigatoriedade da comunicação dos Cartórios de Registro 
Civil ao Ministério Público, da realização de registro de nascimento por 
mães e/ou pais menores de 14 (quatorze) anos, como medida de pro-
teção à criança e ao adolescente, visando investigar e punir violências 
perpetradas contra crianças e adolescentes, mdiante o envio da cópia de 
certidão de nascimento, no primeiro dia útil subsequente à lavratura do 
registro, sob pena de desobediência.

Em que pese a nobre intenção do legislador, que se volta a am-
pliar os mecanismos de coleta de informações relevantes para a adoção 
de mecanismos de proteção à infância e a juventude no Estado do Ma-
ranhão, cujos direitos fundamentais encontram-se assegurados pelo art. 
227 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, há de ser 
negada sanção ao Projeto de Lei nº 576/2021, pelas razões a seguir 
delineadas:

Haja vista que a Constituição Federal, no art. 24, inciso IV, apon-
ta como sendo de competência concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal legislar sobre “custas dos serviços forenses”, e no art. 236 pres-
creve que os serviços notariais e de registro serão exercidos em cará-
ter privado, por delegação do Poder Público. Especifica, ainda, no § 1º 
que Lei “regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 
e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”.

Destarte, os serviços notariais e de registro foram regulamenta-
dos pela Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que os definem como 
sendo os “organização técnica e administrativa destinados a garantir 
a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”. 
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Competindo ao Judiciário, na forma do art. 37 da norma federal, a fisca-
lização, e cabendo ao juízo competente zelar para que os serviços sejam 
prestados com “rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente”.

No mesmo sentido é a jurisprudência pacificada do Supremo 
Tribunal Federal, que disserta sobre a competência do Tribunal de 
Justiça, em atenção ao disposto no art. 96, I, “b”, da CRFB/88, de 
iniciativa privativa, para legislar sobre cartórios, por estarem esses 
incluídos no conceito de organização judiciária, conforme aponta o 
julgado colacionado abaixo, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Dispositivos da Consti-
tuição do Estado de São Paulo. Iniciativa de lei sobre serventias judiciais 
e estabelecimento de critérios e prazos para sua criação. 3. Pertence ao 
Tribunal de Justiça estadual a iniciativa privativa para legislar sobre 
organização judiciária, na qual se inclui a criação, alteração ou supres-
são de cartórios. Precedentes. 4. Vulnera o princípio da separação dos 
Poderes a imposição de diretrizes e prazos, pelo Constituinte Estadual, 
para a elaboração de projeto de lei de iniciativa reservada ao Tribunal 
de Justiça. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 24, § 2º, 6, da 
Constituição do Estado de São Paulo e do art. 17, caput e parágrafos, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo diploma.

(ADI 4223, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, jul-
gado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081  DIVULG 
01-04-2020  PUBLIC 02-04-2020)

Destarte, a Constituição da República estabelece um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado 
ao Legislativo intervir direta e concretamente em matérias inerentes 
à exclusiva competência do Poder Judiciário, sob pena de infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º). O que encontra amparo 
também no art. 6º da Constituição Estadual do Maranhão.

Ademais, como asseverado anteriormente, o §1º do artigo 1º do 
Projeto de Lei em comento, prevê que ocorrerá crime de desobediência, 
caso não seja enviada ao Ministério Público Estadual pelo cartório de 
registros civis, cópia da certidão de nascimento, no primeiro dia útil 
subsequente à lavratura do registro. 

Relativamente ao crime de desobediência, capitulado no art. 330 
do Código Penal, a conduta criminosa consiste no ato de não acatar or-
dem legal de funcionário público, o que não é observado na conduta de 
“não enviar ao Ministério Público cópia da certidão de nascimento”. 

Doutra face, inova a proposta legislativa ao legislar sobre direito 
penal, matéria que integra o rol de competências privativas da União, 
segundo a inteligência do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, de 
modo que não poderia o Estado do Maranhão dispor sobre um novo tipo 
penal, ou prever conduta alicerçada a um crime já existente. Vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
A repartição de competências é característica essencial do Estado 

Federal e a definição constitucional de atribuições dos entes da Federa-
ção é pressuposto que lhes permite coexistência harmoniosa. 

De forma que, no Estado federativo brasileiro, a União e Municí-
pios exercem as atribuições que, de forma explícita, a Constituição lhes 
reserva, cuja competência privativa consta, respectivamente, no art. 22 
e 30 de seu texto, cabendo ao Estado as demais atribuições não legal-
mente previstas aos outros entes.

Sobre o assunto, prelecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexan-
drino: 

“O Estado federado compõe-se, pois, de diferentes entidades po-
líticas autônomas que, em um vínculo indissolúvel, formam uma unida-
de, diversa das entidades componentes, que é o Estado soberano. Não 
há subordinação hierárquica entre as entidades políticas que compõem 
o Estado federado. Todas elas encontram-se no mesmo patamar hie-
rárquico, para o exercício autônomo das competências que lhes são 
atribuídas pela Constituição Federal”. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta quanto a 
impossibilidade dos demais entes federativos legislarem sobre direito 

penal, em razão da competência privativa atribuída constitucionalmente 
à União, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDI-
DA LIMINAR. LEI 11.024/94 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SO-
BRE DIREITO PENAL. Aspecto de bom direito na tese da incons-
titucionalidade. Competência privativa da União para legislar so-
bre Direito Penal, a vista do que dispõe o artigo 22-I da Carta 
da Republica. Periculum in mora presente na perspectiva de que os 
membros dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde venham a 
responder processo por crime de responsabilidade. Medida liminar 
deferida.

(STF - ADI: 1225 PE, Relator: FRANCISCO REZEK, Data 
de Julgamento: 08/03/1995, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
04/08/1995),

FISCALIZAÇÃO – PODER LEGISLATIVO – CONSTITUI-
ÇÃO ESTADUAL – SIMETRIA. É incompatível, com o modelo pre-
visto no artigo 50 da Constituição Federal, a ampliação, pelo consti-
tuinte estadual, do rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder 
Legislativo. COMPETÊNCIA NORMATIVA – CRIME DE RES-
PONSABILIDADE – NORMA ESTADUAL – INCONSTITUCIO-
NALIDADE. Conflita com a Constituição Federal, considerada a 
competência privativa da União para legislar sobre direito penal – 
artigo 22, inciso I –, ato normativo estadual a prever crime de res-
ponsabilidade. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 
5.300, relator ministro Alexandre de Moraes, com acórdão publicado 
no Diário da Justiça eletrônico de 28 de junho de 2018. (STF - ADI: 
5289 SP 8622055-40.2015.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, 
Data de Julgamento: 08/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
16/08/2021)

Diante de todo o exposto, considerando a repartição de competên-
cias legislativas dispostas na Carta Constitucional (art. 22, I, CRFB/88) 
e o Princípio da Separação dos Poderes (art. 6º da Constituição Esta-
dual e art. 2º da CRFB/88), oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
576/2021, por incorrer em vício de inconstitucionalidade.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
opor veto integral ao Projeto de Lei nº 576/2021. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE AGOSTO DE 2022, 201º DA INDE-
PENDÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 375/2022

Reconhece o “Wheeling” (Grau de 
Rua) como modalidade esportiva radical 
no Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.

Art. 1° Fica reconhecido o “Wheeling” como modalidade espor-
tiva radical no Estado do Maranhão, popularmente conhecido como 
Grau de Rua, como modalidade esportiva com características de espor-
tes radicais. 

Parágrafo Único. Entende-se como Wheeling a execução de ma-
nobras radicais praticadas por motociclistas e bicicletas, com métodos 
que garantam segurança ao praticante e ao público presente. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a criar e/ou viabilizar 
espaço, a seu critério e a qualquer tempo, destinado a prática esportiva 
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do Wheeling. 

Art. 3° Deverá o Poder Executivo se atentar as legislações especi-
ficas sobre o tema, como o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4° O adepto do Wheeling, para poder usufruir do espaço a 
que se refere o Art. 2°, devera:

I - Utilizar equipamentos de segurança; 
II -Ser maior de 18 (dezoito) anos, exceto no caso previsto no 

Art. 6° desta Lei; 
III- Possuir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automo-

tores (IPVA), comprovadamente em dia; 
IV - Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para con-

dução de motocicletas; 
V - Possuir o Termo de Ciência e Responsabilidade, emitido por 

entidade associativa esportiva, conforme o Art. 9°. 
Parágrafo Único. Somente poderão usufruir do espaço os adep-

tos devidamente vinculados a federação, órgão, associação desportiva 
de prática ou outro equivalente, com sede no Estado, constituída de 
acordo com a legislação vigente.

Art. 5° O atleta menor de 18 anos deverá: 
I - Estar acompanhado de seus pais ou responsável legal; 
II - Apresentar documento de identificação (RG), e na ausência 

deste, autorização do responsável legal, com firma reconhecida em car-
tório. 

Art. 6° Os responsáveis pelos eventos de Wheeling deverão ga-
rantir a presença de profissionais de saúde para atendimentos emer-
genciais, além de ambulância para condução de eventuais acidentados, 
profissionais da área de segurança pública e do Corpo de Bombeiros. 

Art. 7° Os responsáveis pelos eventos de Wheeling deverão si-
nalizar toda a área destinada a prática esportiva, além de disponibilizar 
tendas para manutenção das motos, abrigo de equipes e fiscais, além de 
outros considerados indispensáveis para as exibições, garantindo uma 
pratica esportiva saudável e segura. 

Art. 9° As entidades associativas da pratica de Wheeling, com 
sede no Estado e devidamente inscritas no Conselho Estadual de Espor-
tes e Lazer, deverão dispor termo de responsabilidade a seus associados, 
no qual deverá constar que os associados ou responsáveis serão respon-
sabilizados por seus atos e por quaisquer consequências que possam 
advir, ao praticante ou a terceiros. 

Art. 10. O Estado editará regulamentação no que achar necessá-
rio para a boa execução desta lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE AGOSTODE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Considerando a Constituição Federal, em seu Art. 217, que diz 
que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não for-
mais, como direito de cada um. 

Considerando que se compreende como esporte radical o conjun-
to de práticas esportivas formais e não formais, vivenciadas a partir de 
sensações e de emoções, sob condições de risco calculado.

Consiste a modalidade esportiva wheeling na realização de ma-
nobras e acrobacias de solo sobre duas rodas, nas quais força e equilí-
brio são exigidos ao máximo dos praticantes. O termo que designa essa 
prática esportiva é de origem norte-americana e quer dizer “empinar”. 
No Brasil, entretanto, é usado para designar a prática como um todo, 
não apenas para o ato de empinar. 

Há que se ressaltar que a modalidade comporta diversas mano-
bras. A técnica foi desenvolvida pelo californiano Doug Domokos na 
década de 1970, empinando a moto controlando com o freio traseiro 
fazendo exibições de suas habilidades. Domokos ficou conhecido como 
“The Wheelie King”, ou seja, o Rei do Weeling. No Brasil, a modalida-
de tem crescido, conquistado públicos e foi recentemente homologado 
pela Confederação Brasileira de Motociclismo — CBM, passando a ser 

modalidade disputada em campeonatos brasileiros desde 2013.
Considerando a modalidade, sua classificação, categoria, e en-

quadramento legal no que diz pertinente a legislação vigente, previa-
mente consultada. 

Sua regulamentação, além de estimular a prática legal, gera uma 
maior demanda na busca de equipamentos adequados a este esporte, fo-
mentando, assim, o comércio do setor como lojas e oficinas mecânicas 
localizadas no estado. 

Desenvolve também o terceiro setor, no que diz a fundação de 
associações do segmento, e faz com que os praticantes de esportes deste 
seguimento possam estar “aptos” a pleitear os benefícios da lei sobre 
o incentivo fiscal para o desenvolvimento do esporte, futuros editais e 
projetos elencados ao esporte. 

Projetos semelhantes já foram apresentados em diversos outros 
estados, comprovando o enorme público desta modalidade esportiva. 
Desta forma, conto com o apoio dos demais pares para a aprovação 
deste projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE AGOSTODE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 376 / 2022 

Institui o dia Estadual da Jovem 
Advocacia.

Art. 1º - Fica instituído o dia 03 de fevereiro como o “Dia da Jo-
vem Advocacia”, que passará a integrar o calendário oficial do Estado 
do Maranhão, a ser comemorado anualmente.

Art 2º - O Estado do Maranhão e a Sociedade Civil, em especial 
a Ordem dos Advogados do Brasil- Secção do Maranhão, poderão 
firmar parcerias para realização de eventos com o objetivo de valorizar 
a Jovem Advocacia Maranhense. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, em 30 de agosto de 2022. - Othelino Neto - Deputado 
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051 /2022

Concede Título de Cidadão Mara-
nhense e dá outras providências.

Art. 1º - Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão maranhense 
ao Senhor JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS, 
natural da cidade Oeiras, Estado do Piauí.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de agosto de 2022. - É de luta, é da 
terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

WELLINGTON DIAS, é brasileiro, com naturalidade no muni-
cípio de Oeiras – PI, nascido aos 05 dias de março de 1962. Com vasta 
trajetória de luta na defesa do povo do Piauí e do Brasil. Dias é filho do 
Senhor Joaquim Antônio Neto, ex-prefeito de Paes Landim, e Teresinha 
de Araújo Dias, ex-vice-prefeita do mesmo município em 1988 e duran-
te a adolescência atuou como radialista na Rádio Difusora de Teresina.

Formado em Letras-Português pela Universidade Federal do 
Piauí, especializou-se em Políticas Públicas e Governo pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. Bancário, escritor e político, Wellington 
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alcançou o posto máximo do executivo estadual do Piauí por quatro 
mandatos, além de ter sido o Senador da República mais bem votado da 
história do Estado.

Como escritor, é autor de cinco obras literárias e chegou a receber 
menção honrosa pelo “Concurso de Contos João Pinheiro”, da Secreta-
ria de Cultura do Piauí.

Wellington Dias iniciou na militância política ainda jovem, 
atuando no movimento estudantil da universidade, envolvendo-se com 
as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e no movimento sindical. 
Participou da Direção da Central Única dos Trabalhadores, tornando-se 
presidente da APCEF (Associação de Pessoal da Caixa Econômica Fe-
deral) e presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí. Tam-
bém entre os anos de 1987 e 1988, Dias presidiu o conselho deliberativo 
da FENAE Corretora de Seguros e, entre 1988 e 1989, foi secretário do 
conselho fiscal da mesma instituição.

Na política, Dias desde os seus 23 anos é filiado ao Partido dos 
Trabalhadores, tendo sido fundador e presidente da legenda no Estado. 
Pelo partido foi eleito vereador de Teresina, Deputado Estadual e Fede-
ral do Piauí, Senador da República, além de quatro vezes Governador 
do Estado.

Enquanto governador, Wellington Dias (PT) foi eleito, por unani-
midade, presidente do Consórcio Nordeste, instituição criada em 2019, 
que congrega os governos dos nove estados do Nordeste do Brasil in-
tegrando as políticas públicas de desenvolvimento econômico e social 
da região.

Por sua história de luta, resistência e inspiração José Wellington 
Barroso De Araújo Dias é merecedor do importante título de cidadão 
maranhense, comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de agosto de 2022. - É de luta, é da 
terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 6537/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Inês, 
Felipe dos Pneus, solicitando providências na resolutividade à proble-
mática da ausência do transporte escolar na Escola municipal Antônio 
Roseno Neto, em Santa Inês. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência, a resolutividade na 
problemática da ausência do transporte escolar na Escola municipal An-
tônio Roseno Neto, e ainda ressalto que os alunos dos povoados Campo 
novo, Muriçoca, Água Prega e Três satuba, Tranqueira estão tendo aula 
somente 2 vezes na semana em virtude da ausência do transporte esco-
lar para a escola municipal Antônio Roseno Neto em Santa Inês.

Por oportuno, vale ressaltar, que o transporte escolar é garantia 
de acesso à educação e ainda a Constituição Federal, menciona que a 
educação é um direito de todos e dever do Estado, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Destarte, nos termos da CF/88, o transporte escolar prestado pelo 
Poder Público constitui-se em garantia de alunos carentes para acesso e 
permanência na escola.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de agosto 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6538 /2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão solicito que, após ouvida a mesa, seja 
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e a Sra. Leuzinete Pereira da 
Silva, Secretária de Estado da Educação, solicitando a implantação 
de 01 (uma) unidade de ensino médio no município de Buriticupu.

Nosso pleito justifica-se pelo fato do município de Buriticupu 
contar com apenas uma unidade de ensino médio (Unidade Integrada 
Dr. Fernando Castro), o que acaba sobrecarregando o sistema de ensino 
devido ao aumento da demanda de matrículas que cresce ano após ano. 
Situação esta intrinsecamente ligada ao exponencial crescimento da po-
pulação do município ao longo dos últimos anos, chegando ao número 
de 73.595 pessoas em 2021, segundo estimativa do IBGE.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 24 de agosto de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6539/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização social para a 
esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6540/2022

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 Arqui-
medes Américo Bacelar, alertando sobre a importância de conscien-
tização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge 
diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.
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Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-

mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6541/2022

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, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6542/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6543/2022

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, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6544/2022

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 Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, alertando sobre a importância 
de conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa 
que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6545/2022

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 Altamira do Maranhão Senho-
ra Ileilda Moraes da Silva Cutrim, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
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com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6546/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6547/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6548/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, 

Senhor Vanderly Gomes Miranda, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6549/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6550/2022

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 Ma-
rão Félix, alertando sobre a importância de conscientização social para 
a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6551/2022

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 Ron-
ne Amorim Muniz, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6552/2022

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 Lo-
pes Aragão, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6553/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly 
de Sousa do Nascimento Monteles, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 

atinge diversas pessoas. 
O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 

a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6554/2022

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, alertando sobre a importância de conscien-
tização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge 
diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6555/2022

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 Fernan-
des Ribeiro, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6556/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6557/2022

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 Fer-
nanda do Rego Gonçalo, alertando sobre a importância de conscien-
tização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge 
diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6558/2022

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 Bran-
dão de Farias, alertando sobre a importância de conscientização social 

para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 
O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 

a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6559/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6560/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia 
Oliveira Campos, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6561/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6562/2022

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 Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6563/2022

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 Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 

pessoas. 
O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 

a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6564/2022

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 Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6565/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, alertando sobre a importância de conscientização so-
cial para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6566/2022

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 Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, alertando sobre a importância de conscien-
tização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge 
diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6567/2022

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 Carolina, Senhor Erivelton Tei-
xeira Neves, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6568/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 

pessoas. 
O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 

a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6569/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos Brandão 
e ao Secretário de Saúde Tiago Fernandes, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO 
DOURADO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada a campanha que tem como objetivo simbolizar a luta 
pelo incentivo à amamentação e tem como cor DOURADA o símbo-
lo em razão do padrão ouro atribuído ao leite materno, especialistas 
apontam que os benefícios da amamentação até, pelo menos, os seis 
meses de idade, tanto para o bebê quanto para a mãe. 

Os benefícios à mãe, são inúmeros, como a proteção maior contra 
o câncer de mama, de ovário, e o risco de uma hemorragia após o parto 
é reduzido. Evita a osteoporose e protege contra doenças cardiovascu-
lares, como o infarto, hipertensão arterial e colesterol alto. Pode reduzir 
o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e artrite reumatoide. Ademais, 
aponta-se que a partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de 
hipertensão, diabetes e colesterol alto. 

 Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência a divulgação 
e a orientação do tema para o público-alvo, em especial às gestantes, 
ressaltando a importância e benefícios de amamentar é um ato de amor 
sem limites. 

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 29 de agosto de 
2022 - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6570/2022

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 Brejo de Areia, Senhor Fran-
cisco Alves da Silva, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
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a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6571 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja enca-
minhada ao secretário de infraestrutura, Senhor Aparício Bandeira, soli-
citando a construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento 
de Água para o condomínio Morada do Sol, bairro do Maracanã 
em São Luís/MA, no intuito de beneficiar, garantir direitos básicos e 
fundamentais para aquela comunidade.

Dada a importância dessa intervenção no processo de urbaniza-
ção da cidade, a comunidade daquele bairro espera que a presente pro-
positura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Excelência, 
o secretário Estadual de Infraestrutura.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 29 de agosto de 2022. - Fábio Braga - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6572 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encami-
nhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. 
Aparício Bandeira, para que tome as medidas legais e administrativas 
necessárias, com vistas a efetuar a pavimentação e recuperação asfáltica 
das seguintes ruas pertencentes ao município de São João Batista – MA:

1-Rua Humberto de Campos, comprimento *81,40m 
2- Rua Francisco Américo de Araújo, comprimento *208m 
3- Rua Francisco Américo de Araújo, comprimento 109m 
4- Rua Ulisses de Araújo comprimento 306m. 
5- Travessa major Figueiredo, comprimento 75m.
6- travessa São José e Rua do Acrisio, comprimento 540m. 
7- Rua serra Nunes comprimento 307m 
8- Travessa Serra Nunes comprimento 221m 
9- Travessa Luís Gama comprimento 237m 
10- Travessa do Grupo comprimento 112m 
11-Travessa Paulo VI comprimento 118m 
12- Rua Beira Campo comprimento 177m

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garan-
tir condições favoráveis de trafegabilidade na região, assegurando os 
serviços essenciais de transporte, segurança, saúde e garantia do direito 
de ir e vir dos cidadãos residentes nessas localidades, situação agravada 
com o aumento das chuvas. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 29 de agosto de 2022. – ADRIANO - Depu-
tado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 6573/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6574/2022

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 Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, alertando sobre a importância de conscien-
tização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge 
diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6575/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 
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a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6576/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6577/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley 
dos Santos Sousa, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6578/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6579/2022

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 Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, alertando sobre a importância de cons-
cientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atin-
ge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6580/2022

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, alertando sobre a importância 
de conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa 
que atinge diversas pessoas. 
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O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 

a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6581/2022

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 Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6582/2022

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, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, alertando sobre a importância 
de conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa 
que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6583/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6584/2022

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 Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, alertando sobre a importância de conscientização social para a 
esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6585/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 
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a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6586/2022

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 Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, alertando sobre a importância de conscientização so-
cial para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6587/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização social para a 
esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6588/2022

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 Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, alertando sobre a importância de 
conscientização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que 
atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6589/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6590/2022

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, alertando sobre a importância de conscientização social para a 
esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
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a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6591/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, alertando sobre a importância de conscientização social 
para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6592/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6593/2022

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, alertando sobre a importância de conscien-
tização social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge 
diversas pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto 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 6594/2022

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 Clau-
dimê Araújo Lima, alertando sobre a importância de conscientização 
social para a esclerose múltipla, doença silenciosa que atinge diversas 
pessoas. 

O mês de agosto ganhou a cor laranja, desde 2014, enfatizando 
a necessidade de conscientização para a doença autoimune que atinge 
jovens e adultos. A proposta partiu da AME – Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, objetivando criar um movimento coletivo para desmitificar 
a condição crônica da doença e fomentar o diagnóstico precoce, o que 
propiciará mais qualidade de vida ao doente.

Ademais, difundir e conscientizar são as melhores formas de pro-
mover o respeito e a dignidade de pacientes e familiares que convivem 
com a causa. Justificando, assim, a presente indicação.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de agosto de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Deputado Jota Pinto, 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, 
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meu grande amigo Deputado Edivaldo, sempre é bom revê-lo, Senhor 
Presidente, uso o Pequeno Expediente para tratar de um assunto 
importante. Um assunto que vinha incomodando todos nós nessa Casa, 
principalmente, o povo da Baixada maranhense, que era essa questão 
dos problemas que vinham afetando as pessoas que fazem a travessia 
diariamente para a Baixada maranhense, por meio dos ferrysboats. Mas 
a gente viu ontem já, e recebemos com muita alegria o recebimento e 
o início da operação do novo ferryboat São Gabriel. Uma embarcação 
com todo o conforto, e tem que se ver o esforço do governo do Estado 
do Maranhão, Governador Carlos Brandão, trazer uma embarcação 
com a capacidade para mil pessoas, para cem veículos, todo refrigerado 
e com acesso às pessoas com deficiência. Então, nesse momento que 
se vê mais um ferryboat com essa capacidade, com essa qualidade e é 
isso que nós querermos, e é isso que sempre nós pedimos que tivesse 
embarcações com qualidade, pontualidade, a gente vê o governo 
do Estado ontem por meio da MOB fazendo já travessia, algumas 
autoridades presentes também presenciando esse momento do ferryboat 
e também mais cidade de Araioses já operando. Então praticamente 
quando se vê dois ferryboats indo, dois vindo, isso já é um bom sinal 
que não vai se ter mais filas de carros, fila de espera para essa travessia, 
que é de fundamental importância inclusive para a economia do Estado 
do Maranhão. Portanto, eu não poderia deixar neste momento de 
parabenizar o Governo do Estado, o esforço da MOB para que pudesse 
botar um ferryboat do porte do São Gabriel com toda essa qualidade 
de conforto, com todo esse conforto para o baixadeiro, o baixadeiro 
merece e essa questão de ferry não é de agora, é uma situação que vem 
de muitos anos. Eu me lembro que quando era presidente eu estava 
nessa Casa na legislatura 2011 a 2014, Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Baixada, nós fizemos várias Audiências para discutir a 
questão de ferry, mas, graças a Deus, com sensibilidade do governador 
a gente viu que agora essa coisa parece que vai resolver de uma vez por 
todas e eu tenho certeza que este é só o primeiro ferry que chega com 
todo esse conforto. Eu tenho certeza que durante o governo Brandão é 
ele vai trabalhar para botar daqui para frente ferry com essa qualidade 
para que o cidadão tenha todo o conforto e segurança para atravessar 
ir e vir da Baixada para São Luís/ São Luís para Baixada. E aí é 
importante se ressaltar algo importante, a gente sabe o tanto que essa 
Casa, vários deputados, a população reclamou, mas esse é o momento 
também de vir e reconhecer o esforço do governo do Estado de dar ao 
povo da Baixada Maranhense as condições e a segurança de ir e vir. 
Portanto, eu queria deixar registrado, nesta manhã, Senhor Presidente, 
a alegria não só nossa, mas de todos os baixadeiros por haver mais uma 
embarcação para uma travessia de segurança. Agora, não há mais como 
reclamar, agora é indo e vindo. Ontem, eu vi aqui num vídeo, alguém 
me mandou um vídeo, dois ferrys indo, dois ferrys voltando. Isso é 
motivo de alegria e já há anúncio para, daqui no máximo até um mês ou 
45 dias, ter mais uma nova embarcação que está sendo recuperada para 
colocar em operação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, Deputado Professor 
Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, imprensa no nome da Cristiana França, essa grande 
jornalista, pessoa amiga do Álvaro Luiz e de todos da imprensa. Venho, 
nesta oportunidade, celebrar duas importantes conquistas de lutas das 
quais participamos, seja com o diálogo, com a indicação do rumo, 
indicando a necessidade, a importância, e o governo reconhecendo, seja 
também com recursos que destinamos, e estamos perto de celebrar agora 
essa vitória, já na próxima semana, de Imperatriz, que tinha apenas um 
Restaurante Popular, mas que hoje tem três da rede estadual. Tinha um 
Restaurante Popular do Centro que foi implantado à época com uma luta 
e diálogo que fizemos, trazendo uma parceria com a UemaSul porque 
atende também os estudantes o público em geral. Esse Restaurante 
Popular do Centro, de forma muito focada, atende os trabalhadores e 
tem ajudado bastante. A qualidade dos serviços sempre é destacada, 
é reconhecida por quem consome diariamente a alimentação ali do 

Restaurante Popular. Em diálogo ainda com o então Governador Flávio 
Dino e o então Vice-governador Brandão, mostramos a necessidade de 
ampliar essa rede e dialogamos sobre a importância de implantarmos 
na grande Santa Rita, mais precisamente no coração daquela grande 
região, na Feira do Bom Sucesso, um Restaurante Popular. Em alguns 
meses, ele foi inaugurado e tenho testado a qualidade desse serviço. As 
manifestações dos consumidores, dos usuários daquele estabelecimento, 
todos testemunham a qualidade da alimentação. Como ajudou, aquele 
Restaurante Popular atende tanto os trabalhadores como também os 
moradores. Eu estava, há poucos dias, na Feira do Bom Sucesso, e as 
pessoas falando o quanto estava sendo importante aquele equipamento 
que reforça cada vez mais a segurança alimentar. Uma mãe me deu um 
testemunho que me marcou bastante. Ela tem um filho autista e esse filho 
estava muito abaixo do peso e, em pouco tempo depois da inauguração 
desse Restaurante Popular, ele fazendo a sua alimentação todos os 
dias, aquela criança já conseguiu aumentar cinco quilos, e já voltou 
a ter o peso que era necessário ter dentro da qualidade da sua saúde, 
esse equipamento tem ajudado a proteger muitas famílias, o valor de 
apenas um real, a qualidade nutricional, é algo que verdadeiramente faz 
a diferença, agora na última semana, nós tivemos a outra grande vitória, 
dentro desse diálogo, da ampliação da rede de restaurantes populares 
do Estado na nossa querida Imperatriz, nós tivemos a inauguração do 
restaurante popular, na Pedro Neiva de Santana, a Avenida Pedro Neiva 
de Santana virou o Centro Gastronômico e de entretenimento da cidade, 
e ali naquele local, ter um restaurante popular é muito simbólico, atende 
não só quem vai passando, mas também os moradores da Vila Lobão, da 
Vila Redenção, da Vila Nova, Vila Fiquene, toda aquela grande região, 
Parque Santa Lúcia, Airton Sena, ajudará demais aquela comunidade, 
e essa demanda, ela é enorme, e tem sido atendida diariamente, e 
acrescida inclusive, com a feijoada aos sábados, uma oferta que veio 
atender bastante a comunidade da nossa grande Imperatriz, eu falo nessa 
oportunidade, Presidente, agradecendo ao então governador Flávio 
Dino, que acolheu essa sugestão de ampliar essa rede em Imperatriz, 
agradecendo ao governador Brandão, que segue com a mesma pegada, 
com o mesmo ritmo de trabalho por nossa cidade, Brandão tem sido 
um grande parceiro de Imperatriz, as obras têm sido mantidas, outras 
obras já começadas, e eu celebro, por exemplo, em Amarante, e é 
uma conquista que faço questão de destacar. Eu tive a honra de em 
2018 ser o deputado mais votado de Amarante, e sempre trabalhei 
muito na cidade. Foi iniciativa nossa por meio de recurso que destinei 
com parceria com o governo do Estado, que nós garantimos o Viva 
Procon para Amarante, e tantas obras e equipamentos importantes que 
conseguimos para o município. Mas uma luta que a gente vai inaugurar, 
que a gente vai celebrar, pessoalmente, não poderei participar devido a 
legislação eleitoral, mas se trata da Feira do Produtor Rural. A Feira do 
Produtor Rural de Amarante foi um espaço que há muito tempo estava 
decadente, há muito tempo não expressava o tamanho da produção da 
agricultura familiar daquele município. Estava puxando essa produção 
para baixo. Um ambiente totalmente depredado, não tinha as condições 
de estrutura nem sanitárias, uma situação muito ruim. E eu sempre que 
andava ali.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Por gentileza, liberar o áudio para o 
deputado Marco Aurélio, por mais dois minutos, por favor.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
E sempre que eu andava naquela feira, deputado Edivaldo, eu recebia 
reivindicação dos feirantes, da comunidade. E eu fiz um compromisso, 
e quando eu faço um compromisso, ele não falha. Não falo da boca 
para fora. Fiz um compromisso: nós vamos resolver esse problema. 
Dialoguei com o governador Flávio Dino, à época, dialoguei com o 
governador Brandão, quando ele entrou e, por meio da Agemsul, 
foi feito o investimento de mais de R$1,5 milhão. Eu destinei quase 
R$1 milhão, e o governo do Estado, além de executar esse recurso, 
complementou, e a feira agora está linda. Na última semana, estive 
em Amarante, andando de casa em casa, em cada estabelecimento, 
e o reconhecimento das pessoas por essa obra é algo fantástico. 
De fato, agora sim, a Feira do Produtor demonstrará a grandeza da 
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produção do povo trabalhador de Amarante, do povo que acredita na 
produção, na terra, do povo que luta, que batalha e que sempre terá 
o meu respeito. Esse espaço traz dignidade, promove, cada vez mais, 
o trabalhador, reforça o emprego, a renda, traz mais possibilidades de 
ampliação dessa feira que hoje funciona plenamente apenas nos dias de 
quarta, e que agora poderá atender mais dias, além do que é oferecido 
diariamente por alguns feirantes, ou seja, vai trazer mais gente para 
aquele estabelecimento. E eu agradeço, companheiros que sempre me 
acompanharam nessa estrada, a exemplo da Vice-prefeita Cleiva, que 
foi quem trouxe a reivindicação junto com o Vereador Yuri, Teresinha 
Machado, tantos amigos que acreditaram nessa luta, que confiaram na 
palavra. De forma até hilária, um trabalhador, no dia que eu fui anunciar 
que a gente ia fazer aquela feira, o Manel que vende de peixe, Manel do 
Peixe como é conhecido, um cara muito bacana da cidade, quando eu 
falei, ele duvidou, ele falou que não seria feita. Eu falei: Homem, tenha 
fé! E ele falou: “Mas toda vez prometem e nunca é feita, não vai ser 
feita”! Eu falei: “Pois, se for feita, você libera aí um peixe assado pra 
nós?”. Ele: “Com certeza!”. E, na última semana, quando eu fui lá, ele 
falou: “Oh, o peixe já está pronto, eu acreditei na palavra”. Essa palavra 
não é cumprida sozinha, ela é cumprida com parceria com o Governador 
Brandão, com a Agemsul, com todos os parceiros que se uniram a nós 
para que a gente pudesse consolidar a nossa palavra. Eu agradeço 
ao povo de Amarante. Parabenizo toda cidade, parabenizo, de modo 
muito especial, os trabalhadores da agricultura familiar, parabenizo o 
nosso povo de Imperatriz por mais dois Restaurantes Populares, um na 
Grande Santa Rita, no São José, ali no Bom Sucesso, ao lado da feira 
do Bom Sucesso; o outro da Pedro Neiva, que vai atender milhares de 
pessoas todos os dias. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, a Deputada Estadual 
Betel Gomes, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos. Senhor Presidente em Exercício Deputado 
Wellington no Curso, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, TV 
Assembleia e todos que nos acompanham pelas plataformas digitais. 
Toda honra e glória sejam sempre para o Senhor. Agradeço a Deus 
pelo milagre da vida e por renovar as nossas forças a cada manhã. 
Hoje, venho a essa tribuna para relatar um triste fato. No domingo, 
eu visitei a comunidade Guarapiranga e me deparei com a situação 
muito triste. Relato dos moradores daquela comunidade, muito tristes 
e angustiados por uma situação, por a escola daquela comunidade se 
encontrar interditada desde 2020 e os pais daquela comunidade muito 
tristes, fazendo um apelo à Deputada Betel Gomes, para saber o que 
eu poderia fazer. E é interessante destacar que aquela comunidade é 
pertencente a São José de Ribamar. Nós sabemos que a educação é um 
direito fundamental. A Constituição Federal, diz no seu artigo 205, que 
a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. É um direito de 
todos, o que aquelas crianças, aquela comunidade estão perdendo, é algo 
fundamental para o futuro das suas vidas. Então quase três anos gente é 
uma perda irreparável. Eu procurei me informar melhor, disseram que 
está havendo o ensino remoto. Mas vale ressaltar que 70% daquelas 
crianças, elas não têm, não possuem celular. E nesse sentido as crianças 
estão 100% sem o ensino aprendizagem. Nós sabemos que a escola é 
uma instituição pra promover o ensino aprendizagem, pra promover a 
cidadania e cada um se coloque no lugar daquelas crianças eu quero 
aqui dizer que eu protocolei uma indicação para o senhor prefeito 
Julinho, de São José de Ribamar, solicitando que ele tome providências 
urgentes, reformando aquela escola que, segundo informações, o forro 
caiu já tem bastante tempo, mas o direito daquelas crianças está sendo 
negado e a responsabilidade nesse sentido é do atual gestor, por favor, 
prefeito Julinho, atenda, reforme aquela escola e assegure o direito 
daquelas crianças de aprender. Um grande abraço a todos, e eu vou ficar 
no aguardo, prefeito, um grande abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Neste momento, convidar a deputada 
Betel Gomes para que possa assumir os trabalhos da Presidência da 
Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira, dia trinta de agosto 

de dois mil e vinte dois.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

BETEL GOMES - Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por 
cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhora Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, 
que Deus seja louvado. Senhora Presidente, apresentamos, na manhã de 
hoje, um requerimento solicitando urgência na tramitação do Projeto 
de Lei n° 161/2022, que trata da quebra da Cláusula de Barreira nos 
concursos no Estado do Maranhão, uma luta antiga dos concurseiros 
do Estado do Maranhão. Reafirmamos o nosso compromisso com 
todos aqueles que estudaram, que fizeram por merecer para passar no 
concurso público e encontro a Cláusula de Barreira como um grande 
obstáculo. A luta continua pela nomeação dos 1.100 aprovados no 
concurso da Polícia Militar, o restante dos aprovados na Polícia Civil, 
na Aged, no Iprev, na Segep, no Detran, no Procon e em todos os 
concursos que aguardam a nomeação no Estado Maranhão. E, agora, 
votação para tramitação em caráter de urgência do PL nº 161 em 
respeito aos aprovados em concursos públicos no Estado do Maranhão. 
Senhora Presidente, neste momento, também quero destacar as ações 
da Aged, um órgão de suma importância do Estado do Maranhão. Nós, 
inclusive, lutamos para a nomeação dos aprovados no concurso da 
Aged, que anuncia uma possibilidade de greve, um estado de greve, 
contando, mais uma vez, com o nosso apoio. Nesta Casa, um dos 
únicos deputados que se levantaram em favor da Aged foi o Professor 
e Deputado Wellington do Curso. Mais uma vez, o nosso apoio 
incondicional a todos os profissionais, a todos os servidores públicos da 
Aged que anunciam a possibilidade de greve. Aged, continue contando 
com o Professor e Deputado Wellington do Curso. Senhoras e Senhores, 
apresentamos também, logo no início do concurso da Guarda Municipal 
de São Luís, nós acionamos a OAB, o Ministério Público Estadual e 
a Defensoria Pública para que pudessem ajuizar uma ação contra a 
Prefeitura que estava agindo de forma inconstitucional com relação ao 
concurso da Guarda Municipal. A Defensoria Pública ajuizou uma ação, 
conseguiu na Justiça, mas a Prefeitura recorreu alegando que o limite de 
idade não podia ser diminuído, não podia ser retirado, porque a Guarda 
Municipal tinha os atributos da Polícia Militar, o que é uma inverdade, 
caiu por terra. Uma decisão do STJ reconhece que a Guarda Municipal 
não tem poder de polícia, por isso a Prefeitura de São Luís não pode 
prejudicar os candidatos acima de 35 anos. Acionamos a Defensoria 
Pública e parabenizamos o Dr. Gabriel e a Defensoria Pública que agiu 
prontamente. Estamos aguardando o recurso da Defensoria Pública, 
solicitando a reabertura das inscrições e a possibilidade para que todos 
os candidatos, acima de 35 anos possam fazer o concurso da Guarda 
Municipal. A Prefeitura de São Luís não pode prejudicar, não pode 
atrapalhar os candidatos acima de 35 anos. O Deputado Wellington 
em defesa dos concurseiros do estado Maranhão. Senhor Presidente, 
nós acompanhamos e de forma estarrecida o assassinato, na semana 
passada, de uma pessoa, na área nobre São Luís, em frente um prédio 
comercial em São Luís. E agora o que deixou mais estarrecido ainda 
é que no depoimento do assassino, ele fala de propina, de escândalo, 
de máfia, de fraude na Seduc. E já estamos cobrando informações da 
Seduc, estamos acionando o Ministério Público Estadual, a Polícia 
Civil do Estado do Maranhão, a Polícia Federal e o Ministério Público 
Federal porque não tem transparência na Seduc com relação à aplicação 
dos recursos do Fundeb de 2021 e nem pagaram o reajuste 33,24%. E 
agora uma denúncia gravíssima de máfia, de fraude, de cobrança de 
propina pra liberar recursos na Seduc, isso é muito grave na gestão do 
ex-governador Flávio Dino e do ex-secretário Felipe Camarão. Estamos 
acionando o Ministério Público, a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal para que possam investigar essa grave denúncia. Nós 
já denunciamos os altos salários recebidos por dirigentes do sindicato 
dos professores ligados a Seduc, inclusive vieram para me processar, 
eu denuncio a investigação e eu sou processado, da mesma forma nos 
respiradores, roubaram o dinheiro dos respiradores. Meteram a mão no 
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dinheiro dos respiradores. Muitas pessoas no Maranhão morreram por 
falta de atendimento, por não ter respiradores e eu ainda sou processado. 
Ladrão de aspirador trate de respeitar a população, ladrão de respirador 
trate de devolver o dinheiro que foi surrupiado, que foi lavado, que 
foi roubado na corrupção dos respiradores no estado do Maranhão. 
Respeite a população do Estado.

IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

BETEL GOMES - Projeto de Resolução Legislativa Nº 47/2022, 
de autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 049/2021, de autoria 
deputado César Pires (lê). Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Vai à sanção. Vai ao segundo 
turno. Projeto de Resolução Legislativa n.º 59/2021, de autoria do 
Deputado Fábio Braga, que concede Medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman ao empresário Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar, com 
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O Deputado Fábio Braga está ausente, vamos transferir para a próxima 
sessão. Projeto de Resolução Legislativa n.º 21/2022, de autoria do 
Deputado César Pires, que concede a Medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman à romancista Maria Firmina dos Reis, em memória, 
natural de São Luís, Maranhão. O Deputado César está ausente, portanto, 
será transferido para a próxima sessão. O Requerimento 209/2022 
também será transferido. Requerimento 221, de autoria da Deputada 
Dra. Helena Duailibe, solicitando que, depois de ouvido o Plenário, 
seja agendada uma sessão solene para o dia 17 de novembro do ano 
corrente alusiva aos 75 anos do SESC-Maranhão, instituição prestadora 
de serviços sociais, que muito tem contribuído para as políticas públicas 
e sociais no nosso Estado. Em votação. Em discussão. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à 
deliberação da Mesa: Requerimento 219, de autoria da Deputada Betel 
Gomes, (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Deputado Pará Figueiredo, como vota? Deferido. 
Requerimento nº 222/2022, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio 
(lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Como vota o Deputado Pará? 

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Deferido. Tempo dos Partidos e Blocos. Progressistas, 
declina. Partido Social Democrata declina. MDB, PV, Partido 
Independente declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
professor Marco Aurélio declina. Bloco Parlamentar Democrático, 
PDT, PL, PSC. Deputado Vinícius louro. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Questão de Ordem, presidente, deputado Wellington do Curso, nosso 
líder Vinícius Louro não se encontra, mas o deputado Wellington do 
Curso vai usar o tempo do bloco, os dezessete minutos, com apartes, 
por gentileza.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Deputado Wellington do Curso tem dezessete 
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, trago à tribuna desta Casa mais 
uma luta antiga do deputado Wellington em defesa da população da 
Baixada Maranhense. O descaso do ex-governador Flávio Dino com 
relação à Baixada Maranhense. Mas só o descaso a população já sabia. 
Nós trouxemos à tribuna desta Casa inquietações que levaram depois às 
denúncias e, mais tarde, à comprovação da possibilidade de fraude, de 

máfia, de corrupção. Uma licitação de 1 bilhão, 650 milhões de reais, 
chegou ao nosso conhecimento o pagamento de propina que girava em 
torno de 20 a 50 milhões de reais que seriam empregados na campanha 
eleitoral de 2022. Nós trouxemos várias vezes essas denúncias à tribuna 
da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, levamos ao 
conhecimento do Ministério Público Estadual, levamos ao conhecimento 
do Tribunal de Contas do Estado e levamos ao conhecimento da Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal. Não obstante, tomamos 
conhecimento que o Ministério Público Federal abriu investigação, 
inclusive fez um organograma do crime praticado, ou da tentativa de 
crime, se assim eu posso dizer. E, na cabeça da cadeia alimentar, no 
topo da organização criminosa, não sou eu que estou dizendo, é um 
documento oficial do Ministério Público, está aqui o ex-governador 
Flávio Dino e a sua ramificação para uma licitação desastrosa, uma 
licitação corrupta e fraudulenta de R$ 1,6 bilhão. Não sou eu que estou 
dizendo, é o Ministério Público Federal. Investigação: Governador 
Flávio Dino, o ex-governador Flávio Dino e toda uma cúpula na 
corrupção do transporte de ferry. E agora, faltando um mês para a 
eleição, querem apresentar a fórmula milagrosa. Vocês estão achando 
que a população vai cair e mais essa propaganda mentirosa, enganosa? 
Um ferry que estava dando problema, trouxeram agora um outro só para 
enganar a população. Podem ter certeza de que o governo que está aí 
não vai solucionar o problema do ferry. O que estão fazendo é 
simplesmente solução eleitoreira, temporária, por conta do desgaste do 
caos que se instalou no ferry, em São Luís, na travessia do Cujupe para 
a Ponta da Espera e da Ponta da Espera para o Cujupe. O caos instalado 
no ferry tem nome: é o ex-governador Flávio Dino o responsável por 
esse caos. E agora, faltando um mês para a eleição, estão trazendo 
soluções milagrosas. Depois, vão tirar o ferry e vão fazer o quê? É por 
isso que estamos coletando assinaturas para a CPI do Ferry e já temos 
12 assinaturas. A partir de agora, eu vou apresentar para a sociedade, 
para a população e para a imprensa os deputados corajosos que 
assinaram a CPI do Ferry. Faltam duas assinaturas para que nós 
possamos iniciar a CPI do Ferry para encontrar os problemas, mas o 
mais importante é identificar soluções para o problema do ferry 
principalmente. Quem é da Baixada e não assinar a CPI do Ferry está 
contra a Baixada Maranhense. O Professor e Deputado Wellington do 
Curso continua na luta. Professor e Deputado Wellington do Curso 
continua na luta em defesa da Baixada Maranhense, do transporte de 
ferry de qualidade. Vejam só o absurdo da denúncia que chegou hoje: o 
novo ferry ou a apresentação de um novo ferry tem passagens 
diferenciadas, tem uma tal de área vip. Que absurdo! Transporte público 
com áreas separando a população com valor mais caro. Um verdadeiro 
engodo, uma verdadeira enganação à população da Baixada. Se estão 
achando que, faltando um mês para a eleição, vão enganar, ludibriar, 
mentir para a população da Baixada, a população da Baixada não vota 
em Flávio Dino e nem nos seus aliados. A população da Baixada não 
vota em Flávio Dino e nem nos seus aliados! Senhor Presidente, fizemos 
várias denúncias aqui com relação com relação à MA-320, que liga a 
cidade de Santo Amaro à cidade de Primeira Cruz. A cidade de Primeira 
Cruz está totalmente isolada, uma estrada ruim de Santo Amaro à 
Primeira Cruz, que é a MA-320, ou então de embarcação saindo de 
Humberto de Campos. Hoje, recebemos um vídeo que vamos colocar 
para que a imprensa possa acompanhar a população ajudando a 
travessia, o transporte de carro, porque há dificuldade para chegar à 
cidade de Primeira Cruz. Estamos cobrando, mais uma vez, do governo 
do Estado para que possa concluir a MA-320 ligando Santo Amaro a 
cidade de Primeira Cruz. Senhor Presidente, falando agora de eleições 
de 2022. Trouxemos várias vezes a esta Casa denúncias dos maus feitos 
do ex-prefeito da cidade de Codó, Senhor Francisco Nagib, que depois 
veio administrar o Detran. E nós denunciamos todas as máfias, todas as 
fraudes que aconteceram no Detran. Inclusive solicitamos informações 
e denunciamos ao Ministério Público, na cidade de Codó, do que estava 
acontecendo na cidade de Codó durante a gestão do ex-prefeito, da falta 
de aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, dos recursos da 
previdência que foram surrupiados, que foram retirados, que sumiram 
dos cofres da prefeitura. E agora o Ministério Público Eleitoral 
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impugnando a candidatura do Senhor Francisco Nagib. Muitas pessoas 
de Codó me perguntando: Deputado Wellington, como fica essa 
situação? Nós já apresentamos denúncias, cobramos fiscalização e eu 
preciso, ... e muitos me ligaram da cidade de Codó cobrando 
informações: Deputado Wellington, o Senhor tem alguma informação? 
Nós apresentamos denúncia ao Ministério Público Estadual, lá na 
cidade de Codó, e eu fui pessoalmente. As denúncias que fizemos no 
Detran nós fizemos pessoalmente, eu não escondi, não! eu fui o único 
deputado que deu apoio aos servidores do Detran que estavam em greve 
na porta do Detran. Único deputado que teve a coragem de denunciar o 
que estava acontecendo no Detran, e agora nós tomamos conhecimento 
que o Ministério Público Eleitoral, estava impugnado a candidatura ao 
senhor Francisco Nagib, Deputado Estadual, estamos acompanhando e 
manteremos informado a população da cidade de Codó. Senhoras e 
senhores, todas as eleições nós temos os mesmos problemas, fake news, 
mentiras, inverdades que prejudicam os candidatos, na última semana, 
já havíamos denunciado fake news implantadas para predicar nosso 
candidato ao governo, doutor Lahésio Bonfim. E agora mais uma vez 
fake news, inverdades, mentiras para prejudicar nosso candidato ao 
governo do Estado, por último agora espalhando nas redes sociais, já 
estamos denunciando mais uma vez à Polícia Federal e o Ministério 
Público Eleitoral, para que possa investigar o disparo em massa para 
tentar prejudicar o nosso candidato, por quê? Por estar subindo nas 
pesquisas, por quê? Porque vai para o segundo turno? Por que está 
amedrontando e afrontando os poderosos que não querem sair do poder? 
Na última semana divulgaram vídeos tentando prejudicar a candidatura 
do governador, doutor Lahésio Bonfim, e eu faço algumas observações, 
falar de uma investigação que ocorreu em 2018, e mesmo tendo havido 
ampla queda de sigilo bancário de todas as pessoas, nada de relevante 
foi encontrado, e o mais importante, até hoje, doutor Lahésio Bonfim 
não foi intimado para prestar os esclarecimentos, estão tentando 
requentar, trazer a informação que, neste momento, faltando um mês 
para as eleições, o único objetivo claro era para tentar prejudicar Doutor 
Lahésio Bonfim, com claro viés eleitoreiro. Somente em 2022, com o 
evidente crescimento do candidato Lahésio Bonfim nas pesquisas e a 
ampla aceitação popular, é que se formalizou algo contra o qual o 
Doutor Lahésio nunca foi chamado para se defender ou para prestar 
esclarecimento a respeito. As contas do ano de 2018 foram prestadas ao 
TCE, que tem competência para apreciar os procedimentos, e não foi 
identificado qualquer problema na prestação de contas de 2018. Doutor 
Lahésio Bonfim não é e nunca foi proprietário de posto vendedor, como 
é citado na licitação, e ele prova isso. Hoje, vai ter a oportunidade de 
mostrar mais uma vez. Hoje, ele tem uma sabatina na TV Difusora, 
onde trabalham algumas pessoas que estão lá atacando, mas hoje ele 
terá oportunidade de esclarecer para quem o estava acusando na semana 
passada. Doutor Lahesio Bonfim possui um corpo técnico responsável 
pelos procedimentos licitatórios, que não tinha qualquer ingerência dele 
enquanto chefe do Poder Executivo, não há qualquer relação direta ou 
indireta entre o posto que fornecia combustível com o Doutor Lahesio 
Bonfim. Isso, na verdade, apareceu com o único objetivo de prejudicar 
o candidato ao governo do Estado, também nunca houve transferência 
de recurso do posto vencedor da licitação para a conta particular do 
Doutor Lahesio Bonfim. Lahesio Bonfim foi proprietário de um outro 
posto que inclusive foi declarado. É só verificar as informações. Não 
passa de tentativa de manipulação de informação, de fraudar 
informações para prejudicar nosso candidato ao governo do Estado, 
Doutor Lahesio Bonfim. Nunca houve qualquer contratação ou 
transação entre a Prefeitura São Pedro dos Crentes e o posto de 
combustível. Na verdade, falavam que era do Doutor Lahesio Bonfim o 
posto contratado pela Prefeitura de São Pedro dos Crentes. Lahesio 
Bonfim, com certeza, está muito tranquilo e hoje vai ter a oportunidade 
de fazer os esclarecimentos na TV Difusora. E, mais uma vez, estou 
usando a tribuna da Assembleia para combater as fakes news, as 
mentiras praticadas nas eleições de 2022. Estamos encaminhando toda 
a documentação ao Ministério Público Eleitoral e à Polícia Federal para 
que possam investigar. Não vão barrar a esperança do Estado do 
Maranhão, e a esperança tem nome, e é por isso que nós, na Assembleia 

Legislativa, temos atuado em defesa do nome do Doutor Lahesio 
Bonfim. O único deputado estadual do Doutor Lahesio Bonfim, na 
defesa do nosso candidato ao governo do Estado do Maranhão. Era o 
que eu tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus abençoe a 
todos

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Escala reserva. Não tem oradores inscritos. 

V – EXPEDIENTE FINAL. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a pressente Sessão.

Ata da Septuagésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e três de agosto de dois mil 
e vinte e dois.    

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.            
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Lei-

toa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florên-
cio, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio 
Honaiser Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio 
Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio 
Pereira, César Pires, Ciro Neto, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Ma-
cedo, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante e Roberto 
Costa. 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. Não havendo oradores inscritos no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente. O Presidente declarou aberta 
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação do Veto Integral 
ao Projeto de Lei n° 100/2022, do Deputado Roberto Costa, o qual foi 
transferido devido à ausência do autor. Em único turno, o Plenário man-
teve por unanimidade, o Veto Integral ao Projeto de Lei n° 107/2022, 
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a repartição da par-
cela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (ICMS), pertencente aos municípios, na forma do inciso 
II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. Conforme o 
Parecer nº 442/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC), pela manutenção do veto. Em único turno, regime de priorida-
de foram aprovadas: Medida Provisória nº 389/2022, encaminhada pela 
Mensagem Governamental nº 048/2022, que dispõe sobre a criação e 
a reestruturação de unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil e do 
Centro Tático Aéreo do Estado do Maranhão e a Medida Provisória nº 
390/2022, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 050/2022, 
que altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Agri-
cultura Familiar e cria cargos em comissão nos termos em que espe-
cifica. Ambas com parecer favorável da CCJC, foram encaminhadas 
à promulgação. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o Plenário aprovou em 
primeiro turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei Complementar 
nº 008/2022, de autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Comple-
mentar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão 
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão). Na sequência, foi 
aprovado, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência e encami-
nhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda o Projeto de 
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Lei nº 330/2022 de autoria do Deputado Jota Pinto, que dispõe sobre a 
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Ainda 
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 
356/2022, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre a criação, 
a partir do dia primeiro de outubro de 2022, de cargos na carreira de 
defensor público do Estado do Maranhão e sobre a criação de cargos 
em comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Mara-
nhão - DPE/MA,  com parecer favorável da CCJC, este projeto de lei foi 
encaminhado à sanção governamental. Em único turno, redação final 
foram aprovados: Parecer nº 479/2022, da CCJC, em redação final ao 
Projeto de Lei nº 259/2022, da Deputada Detinha, que estabelece as di-
retrizes para a institucionalização da política de proteção e atendimento 
às mulheres com deficiência auditiva vítimas de violência doméstica e 
familiar e o Parecer nº 480 /2022, da CCJC, em redação final ao Projeto 
de Lei nº 440/2019, 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. Os respec-
tivos projetos foram encaminhados à sanção governamental. O Parecer 
nº 400/2022 da CCJC contrário ao Projeto de Lei nº 205/2021, de auto-
ria da Deputada Mical Damasceno, foi transferido devido à ausência da 
autora. Em segundo turno, tramitação ordinária foi encaminhado à san-
ção governamental o Projeto de Lei nº 591/2019 de autoria da Deputada 
Daniella, que dispõe sobre a política pública “reeducando o agressor” 
em casos de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado do 
Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Di-
reitos Humanos e das Minorias. Nos mesmos termos, foram aprovados 
e encaminhados à redação final, devido ao acolhimento de emendas os 
Projetos de Lei nºs: 484/2021 autoria da Deputada Daniella, que institui 
Semana Estadual de Qualidade Vida da Mulher no período de climaté-
rio ou pós-climatério, no âmbito do Estado do Maranhão e 584/2021 de 
mesma autoria, que dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres 
mastectomizadas no Estado do Maranhão. O Projeto de Resolução Le-
gislativa nº 034/2022 de autoria da Deputada Doutora Helena Duaili-
be, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Coronel Sérgio 
Henrique Lopes Rendeiro, foi aprovado em segundo turno e encami-
nhado à sanção governamental. O Projeto de Resolução Legislativa nº 
047/2022 de autoria do Deputado Ciro Neto transferido devido a ausên-
cia do autor. Em segundo turno tramitação ordinária foram aprovados 
e encanados : Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2022 de autoria 
do Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha do Mérito Legisla-
tivo “Manuel Beckman” ao Coronel QOPM Marcos Aurélio Lindo-
so de Brito; Projeto de Resolução Legislativa nº 030/2022 de autoria 
da Deputada Daniella, que concede a Medalha do Mérito Legislativo 
“Manuel Beckman” ao Doutor Kenaz Cristian Souza Veiga; Projeto 
de Resolução Legislativa nº 031/2022 de mesma autoria, que concede 
o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Cleber Moraes Gonçalves 
e o Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2022 ainda de autoria da 
Deputada Daniella, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao 
Pastor Romualdo Fernandes da Silva. Todos com parecer favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em primeiro turno, tra-
mitação ordinária, foram aprovados: Projeto de Resolução Legislativa 
nº 001/2022 de autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede o 
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ítalo Fioravanti Sabo Men-
des; Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2022 de autoria dos Depu-
tados Neto Evangelista e Othelino neto, que concede Título de Cidadão 
Maranhense ao Senhor Alberto Pessoas Bastos e o Projeto de Resolução 
Legislativa nº 037/2022 de autoria dos Deputados Othelino Neto e Cé-
sar Pires, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ga-
briel Santana Furtado Soares. Todos com parecer favorável da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Por fim o Plenário aprovou: 
Requerimento nº 206/2022, de autoria do Deputado Adelmo Soares, 
solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após 
a presente para que seja discutido e votado em regime de urgência o 
Projeto de Lei nº 174/2022, de sua autoria; Requerimento nº 211/2022, 
de autoria do Deputado Fábio Braga, solicitando, no mesmo sentido, 
para discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, 
de autoria do Poder Judiciário; Requerimento nº 213/2022, de autoria 
da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que  seja substituída 

a entrega da medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Ar-
cebispo Emérito de São Luís Dom Belisário da Silva, no dia 01/09/22, 
pela entrega da medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” para a 
Senhora Maria do Socorro de Moura Matos; Requerimento nº 215/2022, 
de autoria do Deputado Zito Rolim, solicitando que seja convocada uma 
Sessão Extraordinária, logo após a presente para que seja discutido e 
votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 340/22022, de autoria 
do Poder Executivo; Requerimento nº 216/2022, de autoria do Deputa-
do Doutor Yglésio, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, 
para a entrega do Título de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Cristi-
na de Assis Nascimento, pelos relevantes serviços prestados neste Esta-
do; Requerimento nº 217/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, 
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência o Pro-
jeto de Lei nº 368/2022, de sua autoria; Requerimento nº 218/2022, de 
autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja encaminhada 
mensagem de congratulações e aplausos à Colônia de Pescadores Z-70 
de Lago Verde e aos demais organizadores do evento, por meio do seu 
Presidente Senhor Adeilton Santos Viana, pela realização do X Festival 
do Peixe no povoado Mangueira, ocorrido no período de 31 de julho a 
07 de agosto de 2022 e o Requerimento nº 220/2022, de autoria do De-
putado Ricardo Rios, solicitando que seja discutido e votado em regime 
de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após apresente sessão, 
o Projeto de Lei Complementar nº 12 /2022, de autoria do Ministério 
Público. O  Requerimento nº 209/2022, de autoria do Deputado César 
Pires, foi transferido devido à ausência do autor. Não houve orador 
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo destinado 
aos Partidos e Blocos, a Deputada Mical Damasceno falou pelo Partido 
Social Democrata. 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 Hai-
ckel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 23 de agosto de 2022. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Jota Pinto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Rafael Leitoa 
Segundo Secretário, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,  
REALIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO  DE 2022 ÀS 
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES 
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

  Neto Evangelista-Presidente
  Roberto Costa
  Wellington do Curso
  Wendell Lages- suplente
  Prof Marco Aurélio -suplente
  Márcio Honaiser -suplente
       
CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA

PARECER Nº 001/2022   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 034/2021  
que dispõe sobre a prioridade na emissão de segunda via de documentos 
de identificação civil para mulheres vítimas de violência doméstica ou 
familiar.

AUTORIA: Deputada Daniela
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
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DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
                
PARECER Nº 002/2022   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 

118/2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias ou 
permissionárias de transporte fluvial ou marítimo em disponibilizar 
aos usuários o pagamento das taxas inerentes aos seus serviços por 
intermédio de cartão de débito ou crédito proveniente de qualquer 
intermédio de cartão de débito ou crédito proveniente de qualquer 
instituição bancária.

AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 003/2022   -  Emitido ao Projeto de Lei nº  065/2019, 
que ”Regulamenta no Estado do Maranhão o restabelecimento dos 
serviços essenciais de energia elétrica, água e esgoto , e dá outras 
providências.”

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 004/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº  482/2021, 
que “Dispõe sobre o registro e a divulgação bimestral dos índices de 
violência contra a mulher no âmbito do Estado do Maranhão.”

AUTORIA: Deputada Ana do Gás
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÂO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.
   
PARECER Nº 005/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

202/2022, que “Dispõe sobre a identificação de entregadores do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado César Pires
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 006/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 088/2022, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, hotéis, restaurantes, 
fastfoods, food-trucks, sorveterias, docerias, delicatesses, padarias 
e outros estabelecimentos congêneres, que comercializem produtos 
prontos para consumo imediato, informarem em seus cardápios a 
presença de glúten, lactose, leite, peixe, amêndoas, corantes, castanhas, 
soja, ovo e crustáceos no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Ciro Neto
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÂO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.
   
PARECER Nº 007/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 259/2022, 

que Estabelece as diretrizes para Institucionalização da Política de 
Proteção e Atendimento às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas 
de Violência Doméstica e Familiar, visando garantir acessibilidade a 
Tradutor e Intérprete em LIBRAS, nas Delegacias Especiais da Mulher, 
Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento da Rede Pública de Saúde, 
no âmbito do estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada Detinha
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÂO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 008/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 534/2021, 
que “Dispõe acerca da obrigatoriedade de as empresas de call centers, 
serviços de atendimento ao cliente e congêneres disponibilizarem 

atendimento por meio de chamada de vídeo para pessoas surdas, no 
âmbito, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Doutor Yglésio
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÂO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 009/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 165/2022, 
que “Dispõe  sobre a obrigatoriedade das empresas de televisão por 
assinatura, telefonia e internet, estabelecimento comerciais de vendas no 
varejo e atacado que possuam serviço de atendimento ao consumidor – 
SAC, de colocarem à disposição dos seus clientes, no âmbito do Estado 
do Maranhão, atendimento telefônico gratuito, através do prefixo 0800.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÂO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 010/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 019/2022, 
que “Dispõe sobre o exercício profissional da atividades de Doula nas 
maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede 
pública e privada do Estado do Maranhão. São obrigados a permitir 
a presença e o trabalho de doulas durante todo o período de trabalho 
de parto e pós-parto imediato, sempre pela parturiente e dá outras 
providências.”

AUTORIA: Deputada Helena Duiailibe
RELATOR: Deputado Neto Evangelista
DECISÂO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em 31 de agosto de 2022.

Silvana Roberta Almeida
Secretária da Comissão

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


