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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

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

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

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

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

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

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

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

Titulares Suplentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  10 / 11 / 2022 – 5ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 10.11.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 118/2022)

1. PROJETO DE LEI Nº 178/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA BETEL GOMES, QUE ASSEGURA AO CUIDADOR DA 
PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
DIREITO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM ESTABELECI-
MENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER. 

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

2. PROJETO DE LEI Nº 065/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE REGULAMENTA NO ES-
TADO DO MARANHÃO O RESTABELECIMENTO DOS SERVI-
ÇOS ESSENCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVO-
RÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA (ACATANDO EMENDA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA) – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; 
DE DEFESA, DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – 
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. 

3. PROJETO DE LEI Nº 008/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS 
PARA A ADOÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PELAS INSTI-
TUIÇÕES DA REDE PRIVADA DE ENSINO INFANTIL, FUNDA-
MENTAL E MÉDIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
RICARDO RIOS. 

4. PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFE-
RENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS 
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PA-
CIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
LULA. 

5. PROJETO DE LEI Nº 273/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANDRÉIA MARTINS REZENDE, INSTITUI, NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA ESTADUAL DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DAS PESSOAS COM DOEN-
ÇAS RARAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA (ACATANDO SUBSTITUTIVO)– RELATOR DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA. 

6. PROJETO DE LEI Nº 322/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM O 
CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-

RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO.  

7. PROJETO DE LEI N° 370/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE CARTAZES INFORMANDO 
O CONTATO DOS CONSELHOS TUTELARES NOS ESTABELE-
CIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER. 

III - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

8. PROJETO DE LEI Nº 367/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE CONFERE AO MUNI-
CÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA O TÍTULO SIMBÓLICO 
DE CAPITAL MARANHENSE DA CACHAÇA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

9. PROJETO DE LEI Nº 047/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA BETEL GOMES, QUE INSTITUI A “CAMPANHA ESTA-
DUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEI-
MER E OUTRAS DEMÊNCIAS”, INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER E 
OUTRAS DEMÊNCIAS” E REVOGA A LEI ESTADUAL Nº 10.271, 
DE 30 DE JUNHO DE 2015. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(ACATANDO SUBSTITUTIVO)– RELATOR DEPUTADO ARIS-
TON SOUSA. 

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
054/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SO-
CORRO WAQUIM, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE AO EMPRESÁRIO RAMON ALVES DE SOUSA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

11. REQUERIMENTO Nº 242/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME 
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, OS PROJETOS DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 58, 59 E 60/2022, TODOS DE SUA 
AUTORIA. 

12. REQUERIMENTO Nº 246/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SO-
LENE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA 
ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES AOS 
SENHORES JOSÉ AUGUSTO DINIZ NETO, LUIZ ABELARDO DE 
CARVALHO LINS E THIAGO RIBEIRO SOARES. 

13. REQUERIMENTO Nº 248/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE APROVADO PELO PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO 
SOLENE EM ALUSÃO À CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DAS 
ASSEMBLÉIAS DE DEUS DO MARANHÃO, DATA AINDA A SER 
DEFINIDA.
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VI - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 247/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FA-
MILIARES DO DR. ABDON MURAD, PELO SEU FALECIMENTO 
OCORRIDO NO DIA 05/11/2022. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 10/11/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 432/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO CECÍLIA SILVA LIMA, 
COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS /MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 433/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA ESPAÇO 
EDUCATIVO DE PAZ - COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 
COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 434/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI 
11.824/2022 QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA “REE-
DUCANDO O AGRESSOR” EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉS-
TICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 435/2022, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI 11.808/2022 
QUE INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁTER ANUAL, DA 
“SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES QUE FIZERAM 
HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 436/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO MARANHENSE DA MELHOR IDADE – 
IMMI.

PROJETO DE LEI Nº 437/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO E PRÁTICA JURÍDI-
CA – IOPJ.

PROJETO DE LEI Nº 438/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO MACEDO, QUE  CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DA SANTA 
EFIGENIA, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 
NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO JUIZ PAULO 
MONT ALVERNE FROTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO DO LE-
GISLATIVO MANUEL BECKMAN AO DR. FERNANDO JOSÉ 
MACIEIRA SARNEY.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 24/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARIS-

TON, ENVIANDO APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE BACABEIRA 
- MA, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 28 
(VINTE E OITO) ANOS DE FUNDAÇÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 425/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DO CONDOMÍNIO EM COMUNICAR CASOS 
DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS NO ESTADO DO MARANHÃO, 
E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

PROJETO DE LEI Nº 427/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGA-
TORIEDADE DA PRESENÇA DE AMBULÂNCIA COM EQUIPE 
MÉDICA QUALIFICADA EM EVENTOS ESPORTIVOS AMADO-
RES, ADULTOS E INFANTIS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 428/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS DE CONDICIONA-
MENTO FÍSICO PARA ATLETAS E ASPIRANTES À CARREIRA 
ESPORTIVA, INCLUSIVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 429/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE 
DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NOS DIAS DE REALI-
ZAÇÃO DA VOTAÇÃO DE PLEITOS ELEITORAIS.

PROJETO DE LEI Nº 430/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DRA. HELENA DUAILIBE, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO ACOLHER (CENTRO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA ESTRELA DA MANHÃ - CEBEM) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 431/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTAD0 ANTONIO PEREIRA, CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO EM GESTÃO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLI-
CAS - DIGEPP

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 63/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DE DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL 
BECKMAN A CIDINHO MARQUES

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 422/2022, DE AUTORIA 

DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE  INSTITUI O PROGRA-
MA SAÚDE SOLIDÁRIA ANIMAL, O QUAL DISPÕE ACERCA DO 
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, COLETA, REAPROVEITAMEN-
TO, SELEÇÃO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO GRATUI-
TA DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 423/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O “LAR DA DIVINA PROVIDÊNCIA”, OR-
GANIZAÇÃO DE AMPARO AOS IDOSOS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 62/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE 
CONCEDE A MEDALHA DE “MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO DO 
VALE” AO SENHOR RENATO DIONÍSIO DE OLIVEIRA.

PRIORIDADE – 3ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 424/2022, DE AUTO-

RIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2023, 
DE CARGOS NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ES-
TADO DO MARANHÃO E SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EM 
COMISSÃO NA ESTRUTURA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO MARANHÃO - DPE/MA

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
Não há matéria em primeira sessão nesta data.

Diretoria Geral de Mesa, 10 de novembro de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois.
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Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira,  Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florên-
cio, César Pires, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo 
Holanda, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Wellington 
do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Ana do Gás, Ariston, Ciro Neto, Daniella, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Horte-
gal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio 
Soares, Othelino Neto (em missão institucional), Ricardo Rios, Rildo 
Amaral, Roberto Costa e Vinícius Louro. 

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
Secretário em exercício, deputado Jota Pinto, para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (Lê texto Bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário em exercício, deputado Ciro Neto, para 
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 432 /2022

Declara de utilidade pública o Ins-
tituto Cecília Silva Lima, com sede no 
município de São Luís /MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Instituto Cecília Silva 
Lima, com sede no município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER – Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

O Instituto Cecília Silva Lima,   fundada em 09 de abril de 2019, 
é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tem-
po indeterminado de duração, está devidamente inscrita no CNPJ nº 
36.554.774/0001-01, com sede à rua São João, nº 18, Letra B, Vila Isa-
bel, no município de São Luís – MA.

A referida instituição visa promover e articular ações de carácter 
culturais, artísticos, trabalhos sociais, cursos profissionalizantes, entre 
outros, bem como a busca a defesa de direitos e prevenção, orientações, 
prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria de quali-
dade de vida e à construção de uma sociedade justa e solidária. 

Busca Ainda, firmar convênios, contratos e acordos com entida-
des públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e financei-
ro, e a realização de serviços, programas e benefícios socioassistenciais 
aos seus assistidos e familiares, garantindo assim o pleno exercício de 
direitos.

Dessa forma, considerando os notórios e relevantes serviços 
prestados pelo ISTITUTO CECÍLIA SILVA LIMA, submeto à conside-

ração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição e conto 
com o apoio dos meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de 
Lei, por se tratar de medida de relevante interesse social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER – Deputado Estadual – PDT

PROJETO DE LEI Nº 433 /2022

Declara de utilidade pública a Or-
ganização Religiosa Espaço Educativo 
de Paz - Comunidade Católica SHA-
LOM, com sede no município de São 
Luís/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Organização Religiosa 
Espaço Educativo de Paz – São Luís (Comunidade Católica SHALOM), 
com sede no município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER – Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

O Espaço Educativo de Paz – São Luís ( Comunidade Católica 
Shalom),  fundado em 04 de fevereiro do ano de 2021, é uma pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, beneficente 
e tempo indeterminado de duração, está devidamente inscrita no CNPJ 
nº 07.044.456/0101-65, com sede à rua Gabriela Mistral/ do arame, nº 
401, no bairro Vila Palmeira, São Luís – MA, Cep: 65.045-070.

A referida instituição visa contribuir para renovar a ação evan-
gelizadora da Igreja, com novo andor, novos métodos e nova expres-
sões, além de procurar transformar as atividades seculares em meios de 
evangelização e santificação. Tem por finalidade promoção de eventos 
religiosos, culturais, educacionais, assistenciais, artísticos e esportivos, 
bem como atuar na promoção da ética, da paz, da cidadania e defesa dos 
direitos humanos, da democracia e outros valores universais. 

Dessa forma, considerando os notórios e relevantes serviços 
prestados pela O Espaço Educativo de Paz – São Luís – COMUNIDA-
DE CATÓLICA SHALON, submeto à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER – Deputado Estadual – PDT

PROJETO DE LEI Nº 434 / 2022

ALTERA A LEI 11.824/2022 QUE 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA PÚBLI-
CA “REEDUCANDO O AGRESSOR” 
EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉS-
TICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.  

Art. 1 - Fica incluído o inciso V ao artigo 3º da Lei 
11.824/2022, com a seguinte redação: 

“Art. 3º [...]
[...]
V – máxima proteção à(s) vítima(s).”
Art. 2 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
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revogando-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - DR.YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Lei Estadual n.º 11.824/2022 é um importante instrumento so-
cial, uma vez que institui a política pública de reeducação do agressor 
no âmbito da violência doméstica. 

Os preceitos normativos contemplados pela Norma oportunizam 
o reequilíbrio social na busca da educação de agressores, no entanto, 
deixa de contemplar um aspecto importante, qual seja, proteção à ví-
tima. 

É fato que todas as ações de reeducação devem primar pela 
segurança das vítimas de agressão, portanto, é necessário incorporar o 
princípio ora proposto como forma de reduzir as ofensas.  

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - DR.YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 435 / 2022

ALTERA A LEI 11.808/2022 
QUE INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM 
CARÁTER ANUAL, DA “SEMANA 
DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES 
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂM-
BITO DA REDE ESTADUAL DE EDU-
CAÇÃO.  

Art. 3 - Fica acrescido o artigo 1ª – A na Lei 11.808/2022, 
com a seguinte redação: 

“Art. 1º - A. As ações realizadas durante a semana de valori-
zação de mulheres que fizeram história na rede estadual de educação 
poderão ser divulgadas no âmbito de toda a administração estadual” 

Art. 4 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
revogando-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - DR.YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Ao longo da história, no mundo, as mulheres sofreram imposi-
ções em razão do gênero reduzindo drasticamente a difusão de atos no-
bres perpetrados por pessoas do sexo feminino. 

A Lei n.º 11.808/2022 instituiu a “SEMANA DE VALORIZA-
ÇÃO DE MULHERES QUE FIZERAM HISTÓRIA”. A relevante po-
lítica social incrementada pela lei da publicidade aos feitos históricos 
de mulheres reduzindo as diferenças de gêneros instituídas por anos. 

Em vista do objetivo, propomos a inserção do artigo 1º - A na Lei 
em comento, facultando à administração a difusão dos projetos em toda 
a esfera pública.   

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de novembro de 2022. - DR.YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 436 / 2022

Declara de Utilidade Pública o 
Instituto Maranhense da Melhor Idade 
– IMMI. 

Art. 1º Declara de Utilidade Pública o Instituto Maranhense da 
Melhor Idade – IMMI.

Art. 2º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 08 de novembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

JUSTIFICATIVA
                                                         
O Instituto Maranhense da Melhor Idade – IMMI, instituí-

do em 16 de junho de 2014, devidamente registrado sob o CNPJ nº 
20.464.096.0001/56, é pessoa jurídica de direito privado, natureza asso-
ciativa, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede provi-
sória e foro, na Rua Inácio Xavier de Carvalho, 660, Ed. Ciel, Ponte do 
São Francisco, sala 204,  Cep 65076-360, São Luís-MA.

O Instituto tem por finalidade e objetivos principais: I) Colocar 
à disposição da pessoa idosa, em particular e da comunidade em geral, 
espaços com estrutura e organização próprias que comprovam a solida-
riedade, a cultura, a criatividade e a alegria de modo a estabelecer laços 
de fraterna amizade e companheirismo; II) Promover o convívio e pro-
porcionar bem-estar e qualidade de vida, preferencialmente às pessoas 
idosas, e suas famílias. 

Nestes termos, submeto à consideração do Plenário desta Casa 
Legislativa a presente proposição, e solicito o valoroso apoio dos No-
bres Pares, no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, por se 
tratar de medida de relevante contribuição social. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 08 de novembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

PROJETO DE LEI Nº 437 / 2022
                                                         

Declara de Utilidade Pública o 
Instituto de Orientação e Prática Jurí-
dica – IOPJ. 

Art. 1º Declara de Utilidade Pública o Instituto de Orientação e 
Prática Jurídica – IOPJ.

Art. 2º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 08 de novembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

JUSTIFICATIVA
                                                         
O Instituto de Orientação e Prática Jurídica – IOPJ, instituído 

em 07 de novembro de 2019, devidamente registrado sob o CNPJ nº 
08.573.469.0001/21, é pessoa jurídica de direito privado, natureza asso-
ciativa, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede provi-
sória e foro, na Rua Inácio Xavier de Carvalho, 660, Ed. Ciel, Ponte do 
São Francisco, sala 205,  Cep 65076-360, São Luís-MA.

O Instituto tem por finalidade e objetivos principais: I) Promo-
ver a integração ao mercado de trabalho, com realização de cursos de 
capacitações; II) Promover as atividades culturais e sociais como ins-
trumento de fortalecimento da cidadania; III) Operação de páginas de 
internet (websites) ou de ferramentas de busca (search engine), para 
gerar e manter grandes bases de dados de endereços e conteúdos de in-
ternet, voltadas às finalidades desta entidade; IV) Promover a edição de 
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livros (literários, didáticos, infantis, dicionários, atlas, enciclopédias, na 
forma impressa, eletrônica e internet, bem como aquisição de direitos 
autorais para a edição e disseminação de livros e gestão de direitos de 
obras literárias.

Nestes termos, submeto à consideração do Plenário desta Casa 
Legislativa a presente proposição, e solicito o valoroso apoio dos No-
bres Pares, no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, por se 
tratar de medida de relevante contribuição social. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 08 de novembro de 2022. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PSD

PROJETO DE LEI Nº 438 / 2022

Considera de Utilidade Pública a 
Associação das Donas de Casa da Santa 
Efigenia, com sede e Foro no município 
de São Luís no Estado do Maranhão.

Artigo 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Associação das 
Donas de Casa da Santa Efigenia, com sede e Foro no município de 
São Luís no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado GERVASIO SANTOS do Palácio “Manoel 
Bequimão”, em 08 de outubro de 2022. - FABIO MACEDO - Deputa-
do Estadual - PODEMOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 64 /2022

Concede Título de Cidadão Mara-
nhense ao Juiz Paulo Mont’Alverne 
Frota e dá outras providencias.

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao 
Juiz Paulo Mont’ Alveme Frota, natural do Estado do Ceará

Art.º 2° Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em 08 de novembro de 2022. - OTHELINO NETO -Depu-
tado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065 /2022

Concede a Medalha de Honra ao 
Mérito do Legislativo Manuel Beckman 
ao Dr. Fernando José Macieira Sarney.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Honra ao Mérito do Legislati-
vo Manuel Beckman ao Dr. Fernando José Macieira Sarney.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de novembro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Fernando José Macieira Sarney, nasceu em 7 de janeiro de 1956, 
filho de José Sarney e Marly Sarney. Tem dois irmãos, os políticos Ro-
seana Sarney e José Sarney Filho. Graduou-se em Engenharia Civil 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1978.

Casou com Teresa Cristina Murad Sarney, com quem teve suas 

filhas: Ana Clara, Maria Adriana, Maria Fernanda e Ana Theresa.
Atuação Profissional em 1979 trabalhou na SERVENG-CIVIL-

SAN SIA como Engenheiro Civil, também trabalho de 1979 a 1983 na 
DERSA como Engenheiro Civil.

Contudo no ano de 1983 a 1990 foi Diretor e Presidente da Com-
panhia Energética do Maranhão CEMAR.

No ano de 1990 – 1991 trabalhou no Governo do Estado do Ma-
ranhão como secretário de Articulação Política. 

De 1989 a 2004 Diretor de Relações Institucionais da Confede-
ração Brasileira de Futebol. Foi membro de Conselho Nacional de Es-
porte entre 2004 a 2008.

No ano 1991 até hoje é Diretor e Presidente do Sistema Mirante 
de Comunicação, um conglomerado de emissoras de rádio e televisão 
no Maranhão.

No ano de 2004 até hoje é Vice Presidente da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF)

Em 2015 até hoje é membro do Conselho Executivo da CON-
MEBOL e FIFA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de novembro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 248 /2022 

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja designado o uso do 
Plenário Nagib Haickel para realização de sessão solene em alusão à 
celebração do Centenário das Assembleias de Deus do Maranhão, 
data a ser definida após aprovação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de no-

vembro de 2022. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 6757/2022

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 Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6758/2022

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 Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6759/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6760/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, Se-
nhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO 
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE 
MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6761/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6762/2022

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 enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor 
Edilson Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO 
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE 
MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6763/2022

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 Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6764/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente 
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6765/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6766/2022

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 Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6767/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6768/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6769/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importân-
cia de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6770/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas que 
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contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6771/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de 
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6772/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-

formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6773/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6774/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula 
Lobato, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de 
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
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mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6775/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de 
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6776/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 

aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6777/2022

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 Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6778/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
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neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6779/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6780/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6781/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente 
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6782/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de 
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6783/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente 
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6784/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO 
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE 
MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6785 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6786/2022

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 Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6787/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6788/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6789/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6790/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6791/2022

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 Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
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para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6792/2022

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 Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6793/2022

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 Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-

formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6794/2022

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 Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6795/2022

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 Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
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mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6796/2022

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 Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6797/2022

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 Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 

aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6798/2022

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 Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente 
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6799/2022

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 Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
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neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6800/2022

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 Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6801/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes Deli-
ne Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6802 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6803/2022

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 Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6804/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA refe-
rente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6805/2022

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 Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância 
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6806/2022

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 Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à 
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
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 6807/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à im-
portância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-
mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos 
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa 
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas 
nas mulheres. 

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a 
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com 
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de outubro 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
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DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, 
internautas, jornalistas, imprensa, telespectadores que nos acompanham 
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia, que Deus 
seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas, sobre o Estado 
Maranhão, e sobre a sua população. Senhor Presidente, mais um dia 
na luta, em defesa dos aprovados em concurso público do Estado do 
Maranhão, nossa luta permanente, ao longo dos últimos oito anos, para 
que os aprovados em concurso sejam nomeados, para que nós tenhamos 
uma verdadeira democracia, com relação aos concursos públicos, a luta 
para que nós tenhamos concursos públicos, e a nomeação dos aprovados. 
Nós temos uma grande quantidade de aprovados em concursos públicos, 
aguardando nomeação, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para 
a AGED, IPREV, e nós estamos... Senhor Presidente, alguma coisa?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Não, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ah, 
porque acendeu a luz do seu microfone, eu pensei que o senhor fosse 
falar alguma coisa, desculpe, então. Então, dando prosseguimento, a 
nossa luta, em defesa dos aprovados em concursos públicos do Estado 
do Maranhão. E a nossa luta para a nomeação dos 1.100 aprovados 
que ainda restam do último concurso da Polícia Militar, além dos sub 
judice e também dos remanescentes. E nós apresentamos, em 2022, o 
PL de nº 161, esse PL, de nossa autoria, é o PL da cláusula de barreira, 
quebra da cláusula de barreira. O que significa? Que nós tenhamos uma 
maior facilidade e não tenhamos um prejuízo, para os que realizam um 
concurso público, nas etapas após a aprovação no concurso público. 
E esse projeto de lei foi apresentado na Assembleia Legislativa, nos 
moldes dos projetos que foram apresentados em outras Assembleias 
Legislativas e já viraram realidade, em outros Estados já transformaram 
em lei. Não é diferente na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, foi aprovado em todas as Comissões Temáticas, na CCJ, 
por exemplo, da qual eu faço parte, na Comissão de Administração, 
inclusive, já havíamos solicitado a votação, em caráter de urgência, pelo 
plenário da Casa, para que pudesse ser apreciado por todos os deputados 
e depois encaminhado para a sanção governamental. Infelizmente, em 
algumas sessões, não tivemos o quórum suficiente para deliberar, para 
apreciar e, assim, aprovar. Mas a nossa luta continua e acreditamos 
que o PL 161, da quebra de cláusula de barreira será aprovado na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e, consequentemente, 
encaminhado para a sanção governamental. Quem ganhará com isso? A 
sociedade maranhense, a população maranhense e, principalmente, os 
concurseiros do Estado do Maranhão. Então, acreditamos na aprovação 
do PL 161 e continuamos na luta pela aprovação deste projeto de lei 
de suma importância. Aproveito o tempo que me resta para chamar 
a atenção também para a PEC do adicional noturno para os policiais 
militares, uma dívida antiga do Estado do Maranhão, do governo do 
Estado, para com os policiais militares. A PEC do adicional noturno 
já é realidade em outros estados, e precisamos efetivar também esse 
direito para a Polícia Militar do Estado do Maranhão, por nossa luta 
permanente em defesa dos policiais militares, praças e oficiais da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão. Ontem, recebemos uma denúncia com 
relação à gratuidade na travessia do ferry para os policiais militares 
e uma restrição para os policiais civis. Estamos apresentando uma 
indicação para a MOB e para o governo do Estado, a fim de que possam 
rever esse posicionamento e nós tenhamos equidade, isonomia para 
todos os policiais do Estado do Maranhão. Assim como para a Polícia 
Militar, também para a Polícia Civil. A nossa luta permanente em 
defesa da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal no Estado 

do Maranhão. Na Assembleia Legislativa, tem um deputado atuante, 
com olhar atento, permanente em defesa da Polícia Militar e da Polícia 
Civil do Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor 
Presidente. Deus abençoe a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Amém. Com a palavra, Deputado Rafael Leitoa, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente em exercício, meu amigo, 
Deputado César Pires, colegas deputados, senhoras e senhores da galeria, 
imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu 
venho, na manhã de hoje, destacar dois pontos: o primeiro, ontem à 
noite, vários prefeitos do Maranhão se reuniram para o lançamento da 
pré-candidatura, da candidatura do Prefeito Igor Resende, da cidade de 
São Mateus, e fez um grande ato público com mais de 130 prefeitos, 
na noite de ontem, com unanimidade, que a FAMEM encaminha para 
ter uma chapa única para a eleição do dia 21. Quero destacar isso, 
Deputado César Pires, porque a FAMEM é a principal entidade, é a 
entidade dos prefeitos do nosso estado, dos prefeitos que representam 
a população de onde a gente mora. Nós, maranhenses, moramos cada 
um de nós nas cidades. Moramos em São Luís, moramos no interior do 
estado. Quando você percebe um movimento como aquele de ontem à 
noite, com mais de 100 prefeitos unidos com o mesmo sentimento de 
ajudar o povo do Maranhão, em sintonia com o governo do Estado, 
a gente percebe que novos ares irão acontecer nos próximos dias no 
Maranhão. Fiquei muito feliz, primeiro porque a FAMEM, na última 
eleição, foi dividida, houve dois candidatos, uma eleição acirradíssima, 
e a gente percebeu que isso não foi bom para a entidade, e quando 
vi o vídeo do presidente atual, prefeito Erlânio Xavier, declarando 
apoio ao prefeito Ivo Rezende, o sentimento de unidade, de união 
dos prefeitos do Maranhão ficou ainda mais forte. Desarmam-se os 
palanques e começam de fato a trabalhar em prol do desenvolvimento 
dos municípios e o municipalismo do nosso Estado. Ivo Rezende é um 
prefeito que tem aprovação de quase 90, mais de 90% dos cidadãos da 
cidade de São Mateus, cidade que eu conheço, que eu já trabalhei como 
engenheiro civil, uma cidade agradável que todos nós conhecemos, 
na verdade, São Mateus está no centro do Maranhão e quem pega a 
estrada tem obrigatoriamente que passar por São Mateus, aquela cidade 
acolhedora. E vi, ontem, que os prefeitos do nosso Estado desarmados, 
muitos prefeitos, prefeito Rigo Teles que foi colega nosso, junto 
conosco, prefeito de Loreto, prefeito de Coelho Neto, vários prefeitos 
abriram mão para que pudéssemos ter um nome único e o nome é do 
prefeito Ivo Rezende, sobrinho do nosso companheiro Miltinho Aragão, 
ex-prefeito, também de São Mateus, foi aclamado um na noite de 
ontem. Então fico feliz porque mostra também que o governador Carlos 
Brandão, apesar de ser uma eleição dos prefeitos, mas a Secretaria de 
Articulação Política, e aqui eu quero destacar o trabalho do deputado 
Rubens Pereira, do ex-deputado Rubens Pereira, do nosso Secretário da 
Casa Civil, Sebastião Madeira e do nosso Secretário Adjunto da Casa 
Civil, Júnior Viana, tiveram um papel importante na construção desse 
consenso. isso mostra também como será e como já é o Governo Carlos 
Brandão, que é construindo consensos, construindo pontes, seja com os 
prefeitos até porque o governo Flávio Dino e o governo Brandão é um 
governo de parceria com o municipalismo. É um governo de parceria 
com os prefeitos e eu não fiquei surpreso da construção dessa unidade. 
Mostra que os prefeitos do Maranhão estão em sintonia com o governo 
do Estado e que assim vamos trabalhar com muito mais firmeza, com 
muito mais propósito para o bem do desenvolvimento do nosso Estado. 
Damos aí o tom de que o consenso, a divergência de ideias, óbvio, ela 
vai sempre existir, não preciso concordar com tudo, mas no consenso 
daquilo que realmente importa para o Maranhão, a construção de 
pontes pelo governador Carlos Brandão, feita a intermediação pelos 
seus interlocutores foi ontem muito salutar. Estiveram presentes vários 
colegas, Deputado Zé Inácio, Deputado Antônio Pereira, deputados de 
mandatos, deputados eleitos, Deputado Adelmo Soares também estava 
presente, os deputados novos eleitos que assumiram seus mandatos no 
dia 2 de fevereiro. Mostrou também que há um sentimento de unidade 
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da classe política do nosso estado, para que a gente possa trabalhar com 
muita dedicação nos próximos quatro anos. E, Senhor Presidente, eu 
quero aproveitar o tempo que me resta, para comunicar e parabenizar 
a prefeita Marlene Miranda, amanhã, a cidade de Bom Lugar completa 
28 anos de emancipação política, uma cidade que tem uma das prefeitas 
mais bem avaliadas do Estado do Maranhão. Bom lugar foi um município 
que nas últimas eleições de outubro proporcionou a um candidato a 
deputado estadual a votação, a maior votação proporcional, que é o 
deputado que vos fala, tive mais de 65% dos votos válidos daquela 
cidade e a minha gratidão eterna ao povo de Bom Lugar. Isso nos dá 
uma responsabilidade muito maior, para que a gente possa continuar 
com o trabalho, levando mais benefícios, mais obras para o município. 
Estarei junto com a Prefeita Marlene, na sexta-feira, que ela pediu para 
que a gente pudesse acompanhar um dia inteiro de inaugurações. E, no 
sábado, também estarei presente no município para que a gente possa 
confraternizar com aquele povo tão acolhedor. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Um minuto só.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Tem que rever 
esse corte, né, Deputado César Pires? Para o presidente mesmo controlar 
esse corte. É um povo acolhedor e aqui eu quero cumprimentar a 
prefeita Marlene Miranda, a nossa vice-prefeita Rosinha, o Ex-prefeito 
Marco Miranda, grande líder político, meu amigo e Ex-prefeito Sérgio 
Miranda, além de toda Câmara de Vereadores, na pessoa do Vereador 
Boré, que é o nosso presidente da Câmara da cidade de Bom Lugar. 
Sexta-feira, estaremos juntos aí para comemorar mais um aniversário 
dessa querida cidade do nosso Estado, que é a cidade de Bom Lugar. 
Muito obrigado, Deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Dr. Yglésio Moisés, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos. Mesmo com a dificuldade de falar hoje, 
nós não poderíamos deixar hoje de dar voz ao que tem acontecido e 
às denúncias que a gente tem recebido em relação à educação do 
município de São Luís. Fico feliz de saber que na Câmara, ontem, o 
Vereador Álvaro Pires fez uma denúncia robusta em relação à educação, 
mostrando que o Álvaro, que já foi da base do Prefeito Braide, entendeu 
também que o respectivo gestor municipal se perdeu no meio do 
caminho, politicamente, perdendo aliados por falta de diálogo, e vai se 
perdendo lentamente no contato com a população que, apesar de ainda 
sobreviver de uma popularidade alcançada às custas de mídias sociais 
no período da vacinação, vai chegar o momento em que a população 
vai olhar para o lado e ver que São Luís, quatro anos depois, está 
exatamente no mesmo lugar, com dois retornos que foram mexidos 
e um posto de saúde que foi inaugurado. E, claro, umas lambidas de 
asfalto na zona rural com empréstimo que o Edivaldo Holanda Júnior 
conseguiu. Então, em relação aos serviços básicos, aquilo que mais dói 
na vida da pessoa, que impacta diretamente no que a gente chama de 
estado de bem-estar, de Welfare State, saúde, educação, urbanização da 
cidade, arborização, limpeza pública, em tudo isso aí a gente vê uma 
deterioração progressiva. Não pagamento de servidores terceirizado 
da área de limpeza, atrasos salariais de médicos, evasão de escalas 
de emergências cirúrgicas, ausência completa de medicamentos. Vai 
na Unidade Mista do Coroadinho, tem a placa lá: “Só tem dipirona”. 
Doutora Cleide, chegou com febre, dá dipirona. Se tiver a febre com 
a infecção, dá a receita, o paciente tem que se virar para arrumar o 
dinheiro para ir à farmácia e comprar. Se tiver alergia tem que buscar 
o antialérgico, se for um quadro grave é arriscado até morrer porque 
as ambulâncias do município estão parando, parando inclusive porque 
dificuldades em relação abastecimento que a gente está apurando 
e nós vamos trazer a denúncia fundamentada, aqui na Assembleia, 
um esquema grande de combustíveis, por parte da Prefeitura de São 
Luís. Vereador Álvaro, obrigado aqui por ter compartilhado essas 
informações. A Secretária de Educação é a senhora Caroline Marques 
Salgado, procurei o currículo dela na internet, um currículo lattes que 
justifique uma posição tão nobre como de Secretário de Educação, 

Presidente César Pires aqui já foi Reitor sabe que importância de ter um 
currículo pra estar à frente de uma missão tão difícil, ela era ex-assessora 
da Semgov foi a única coisa que se descobriu. As escolas, onde há 
escolas com aluguéis a serem pagos, não têm sido pagos, os alunos das 
Escolas Municipais, ensino básico, têm corrido risco de despejo, falta 
de pagamento de aluguel de prédio, inclusive onde funciona a própria 
Secretaria, transporte de crianças ali na Ilha de Tauá- Mirim, feito em 
canoa, canoa, não é uma embarcação, canoa, imagina o risco, sem 
botes, sem coletes, sem nada, sem nenhum tipo de proteção. Tablets, 
aqueles tablets que o Edivaldo comprou no final da gestão e eu espero 
que a imprensa que aqui está dê a repercussão necessária porque está 
se falando de mais de sessenta mil alunos que estão aí num verdadeiro 
colapso educacional, geracional, um vazio de ensino e muitas vezes 
as pessoas só noticiam os fatos da política, e a cobertura da desolação 
do ensino, da saúde, isso está tudo sendo colocado para debaixo dos 
panos, o tablet que o Edivaldo comprou, ele não funciona, porque a 
internet o prefeito não paga, serviço de internet continua suspenso em 
toda prefeitura, por falta de pagamento, diretores de escolas municipais, 
o tempo todo denunciam para mim, via a redes sociais, maus-tratos, 
escolas como no Rio Grande, que o muro desabou, a escola foi cavada 
no meio de um buraco literalmente, incompleto cenário de abandono, 
as crianças tendo aula, então, esse retrato é o retrato de um prefeito, 
que é irresponsável, é irresponsável, não é cumpridor de promessas 
com a população, que é o principal, não tem respeito à saúde, não tem 
respeito ao futuro das crianças, é um prefeito de sorrisinho falso, que 
isso aí é o pior, o pior tipo de político é esse, é o do sorrisinho falso, 
ele bate aqui nas costas, dá um tapinha, faz um discurso bonito, numa 
inauguração, depois ele vira as costas, e deixa as estruturas assim como 
estão, é necessário uma virada de chave, nessa cidade, cidade que tem 
um orçamento de R$ 3,6 bilhões de reais, cidade que tem como fazer 
remanejamento de despesas, e tirar esse monte de penduricalho que 
tem...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Um minuto ao doutor Yglesio Moises. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Cidade que tem esse 
monte de penduricalho, que a gente sabe quanto custa para administrar 
a ação pública e mensalmente manter essas lideranças comunitárias 
fazendo campanha nos bairros agora, já na reeleição, que o prefeito 
busca, mas tenho fé que não vai conseguir, porque será duramente 
combatido, essa ausência de legado será mostrada pelas crianças, pela 
educação, pelos pacientes que agonizam todos os dias nos corredores 
dos Socorrões de São Luís, sem perspectiva de leito, sem perspectiva de 
tratamento digno, sem perspectiva de receber o melhor medicamento, 
enfim, por todo mundo que morre a cada dia nesse hospital. Nós 
precisamos de muito mais atenção da Prefeitura do que essa quadrilha 
que se instalou na cidade de São Luís. Fora, Irmãos Metralha. 

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Ordem do Dia.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – 
Presidente, por favor, eu queria a verificação do quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Peço que os deputados presentes 
confirmem para a verificação do quórum. Peço que zerem o painel. Não 
há quórum para a deliberação da Ordem do Dia. Tempo dos Partidos ou 
Blocos. Algum deputado ou deputada? Deputado Wellington? Tempo 
dos Partidos ou Blocos. Só um minuto, Deputado Wellington. V.Exa. 
quer falar pelo Grande Expediente ou no Tempo dos Partidos ou Blocos? 
Em qual tempo, Deputado Wellington? Não estamos conseguindo ouvi-
lo, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Tempo dos Partidos ou Blocos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Ok. Qual tempo?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Por 17 
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minutos no Tempo dos Partidos. Vou usar de 5 a 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Ok. Com a palavra, o Deputado 
Wellington, por até 17 minutos, com direito a aparte. V. Ex.ª pode falar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Presidente Marco Aurélio, grata satisfação vê-lo 
presidindo a Sessão, hoje, um grande abraço e o respeito a admiração 
pelo amigo Professor Marco Aurélio, um grande abraço amigo. 
Deputada Cleide Coutinho, um grande abraço, minha madrinha que 
Deus abençoe. Senhoras e Senhores deputados, mais uma vez, ocupo a 
tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e aí já me 
chama a atenção para a Sessão de hoje, nós não tivemos quórum para 
deliberar e mais uma vez adiada a votação do PL 161, da quebra de 
cláusula de barreira. Mas aproveito a oportunidade para dizer para os 
candidatos a uma vaga no concurso público no Estado do Maranhão, os 
que já estão aprovados e aqueles que estão estudando para a expectativa 
de novos concursos, que a luta continua, que não paramos, que não 
desistimos, nós somos indesistíves e vamos continuar na luta. Eu creio, 
eu acredito que nós vamos conseguir a aprovação do PL-161 da quebra 
de cláusula de barreira. Projeto apresentado em 2022, de nossa autoria, 
que já é realidade em outros estados, já foi aprovado em outros estados, 
já se transformou em lei e acredito também assim como já foi aprovado 
na CCJ, na Comissão de Administração, será aprovado no Plenário da 
Assembleia, será encaminhado para a sanção governamental, e eu 
também creio, eu acredito, que o governador Carlos Brandão irá 
sancionar para beneficiar os aprovados em concurso e aqueles que 
pleiteiam uma vaga no concurso público do Estado do Maranhão, de 
forma democrática, sem precisar de pistolão, sem precisar de amizade, 
para que a gente possa moralizar o serviço público no Estado do 
Maranhão. Então, mais uma vez, peço desculpas aos amigos 
concurseiros, infelizmente, não tivemos quórum para deliberar e aí 
aguardamos a oportunidade para amanhã, quinta-feira ou pra próxima 
semana, na sessão da próxima semana. E a luta continua, nomeação já 
de todos aprovados na Polícia Militar que ainda faltam 1.100 aprovados, 
Polícia Civil, AGED, IPREV, DETRAN, PROCON,....o ideal, com 
certeza, seria a realização de concurso público, mas infelizmente como 
não foi realizado ainda concurso para agente penitenciário, nós estamos 
aqui solicitando, cobrando do Governo do Estado a nomeação dos 
aprovados no processo seletivo simplificado para agente penitenciário 
do Estado Maranhão. Apresentamos, inclusive a indicação para que o 
Governo Estado possa fazer a nomeação dos aprovados no processo 
simplificado para agente penitenciário. Terceiro assunto na manhã de 
hoje, Senhor Presidente, uma luta permanente do professor e deputado 
Wellington do Curso. Na verdade, eu não sou deputado, eu estou 
deputado, sou professor e vou ser professor até meu último dia de vida, 
até meu último suspiro. E uma luta permanente em defesa dos 
professores de uma educação pública de qualidade. E uma luta 
permanente nossa é com relação aos precatórios do Fundef, 
apresentamos hoje uma indicação para que as prefeituras possam 
apresentar um plano de pagamento dos precatórios do Fundef para 
2023, e isso inclui também a Prefeitura de São Luís. Nós falamos e 
fizemos uma indicação especial para a Prefeitura de São Luís para que 
possa encaminhar à Câmara Municipal e apresentar aos professores um 
planejamento para o pagamento do precatório do Fundef de 2023. Isso 
vale também para o governo do Estado, transparência para o governo do 
Estado no pagamento dos precatórios que será apresentado em 2023. 
Por nossa luta permanente, estamos atentos, vigilantes e continuaremos 
fiscalizando os pagamentos dos precatórios do Fundef para 2023. Além 
disso, a nossa luta permanente que travamos, em 2022, para o pagamento 
de reajuste de 33,24% para todos os professores da rede pública estadual 
e da rede pública municipal, que foi desrespeitado pelo ex-governador 
Flávio Dino que não concedeu reajuste de 33,24%, além de algumas 
prefeituras que não concederam o reajuste de 33,24%. Essa é a nossa 
luta permanente. Nós já temos os cálculos prováveis para um reajuste 
de 2023, eles giram em torno de 14% a 15% para 2023. Vamos ver 
como vai se posicionar o próximo presidente da República, o presidente 
eleito Lula, e os governadores e os prefeitos, a partir da data-base, a 

partir de fevereiro, mas já temos um cálculo preliminar de 
aproximadamente 14% a 15 %. Nós vamos fiscalizar e cobrar para que 
os professores do Estado e da rede pública municipal de todos os 
municípios sejam contemplados já com esse cálculo. Há uma previsão 
de 14% a 15 % para o reajuste na data-base para 2023. Essa é a nossa 
luta permanente e vamos voltar até correr nos municípios, tratando do 
reajuste anual para os professores da rede pública estadual, da rede 
pública municipal, precatórios do Fundef, rateio do Fundeb, aplicação 
dos recursos do Fundeb que antes era só para professores, e agora nós 
temos a aplicação para todos os profissionais da educação, todos, sem 
exceção. Temos que fiscalizar para que o governo do Estado e as 
prefeituras possam realmente aplicar esse recurso para pagamento dos 
profissionais de educação. Além disso, rateio dos precatórios do Fundef. 
Muitas prefeituras receberão, em 2023, parte desse recurso do Fundeb, 
assim como a prefeitura de São Luís, assim como o governo do Estado 
do Maranhão, e é por isso que nós temos que fiscalizar permanentemente, 
ter um olhar atento da Assembleia Legislativa, dos professores em 
defesa da educação pública de qualidade e da valorização dos 
professores. Por isso que apresentamos a indicação para que todos os 
prefeitos dos 217 municípios, incluindo a Grande Ilha, incluindo a 
Prefeitura de São Luís, o Prefeito Eduardo Braide, para que tenha 
atenção e possa já mandar para a Câmara e para os sindicatos dos 
professores, para que todos possamos acompanhar com transparência e 
fiscalizar a aplicação dos recursos. Senhor Presidente, por último, trago 
para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mais uma vez, o 
orgulho de ser deputado. E eu sempre destaquei isso em todos os meus 
pronunciamentos, em todas as minhas andanças, em todas minhas 
reuniões pelo interior do Estado e fora do Estado Maranhão, e nunca 
faltei alguma sessão, sempre presente, sempre atuante. Mesmo distante, 
participo das sessões da Assembleia Legislativa. Hoje, por exemplo, eu 
estou no Estado do Pernambuco, na capital Recife, na Arena 
Pernambuco, onde estamos iniciando mais um congresso da UNALE, 
que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos de todo Brasil. 
Congrega a união de todos os deputados estaduais do Brasil, e, 
orgulhosamente, eu sou representante, sou o secretário da UNALE, na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e, mais uma vez, 
estamos aqui representando o estado do Maranhão. Temos hoje, dia 9, 
amanhã quinta-feira dia 10. Sexta-feira, dia 11, Congresso Nacional da 
UNALE, congrega a todos os deputados do Brasil. Hoje à tarde, 
inclusive temos uma reunião muito importante, que é a reunião do 
Parlamento Amazônico. Nós temos os representantes da Assembleia 
Legislativa e teremos, a partir de fevereiro, a substituição dos deputados 
que não foram eleitos, para que possam ser substituídos pelos deputados 
que foram eleitos ou reeleitos, a partir de 2023, da mesma forma a 
eleição na Mesa Diretora da UNALE, na sexta-feira, ao meio-dia. Estou 
registrando, pois o meu trabalho na Assembleia legislativa feito com 
muita transparência, com muita seriedade, com muita responsabilidade, 
mesmo à distância continuo em defesa do Estado do Maranhão, todos 
os dias, nós acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor, todos os 
dias, de forma atuante, defendemos o Estado do Maranhão, e mesmo à 
distância os trabalhos não param, os trabalhos continuam de forma 
séria, de forma responsável. Senhor Presidente, é o que tinha para o 
momento, e que Deus estenda as suas mãos poderosas para o Estado do 
Maranhão. Obrigado a todos os servidores da Assembleia Legislativa 
de Estado do Maranhão. Gabinete Militar, sob a direção do nosso 
querido Coronel Jinkings; da Mesa Diretora, nosso amigo Diretor 
Bráulio; a todos do Cerimonial; a todos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão; aos nossos assessores particulares 
na Assembleia Legislativa que fazem com que nosso trabalho seja 
evidenciado, especial hoje Dra. Clícia, Dra. Renilde, Edenil estão aí de 
forma presencial na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e 
a TV Assembleia, a Comunicação que faz com que o nosso trabalho 
possa ser difundido para todo o Estado do Maranhão. Que Deus estenda 
suas mãos poderosas sobre o Estado Maranhão e sobre a sua população. 
Muito obrigado, Presidente Marco Aurélio. Um grande abraço ao 
amigo, tenho carinho, respeito pelo amigo, próximo prefeito da cidade 
de Imperatriz. E a minha amiga, Dra. Cleide, que sempre me orienta, 
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sempre puxa minha orelha, sempre com um coração enorme, com um 
cuidado especial com o Professor e Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Obrigado, Deputado Wellington, 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Que 
Deus abençoe a todos. É um aprendizado diário. Todo dia eu aprendo 
com vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Bom ver a vossa felicidade. 
Parece que Vossa Excelência está em um dia feliz. Não mexa na minha 
madrinha Cleide, que eu fico com ciúme. Mais algum deputado quer se 
inscrever pelo Tempo dos Partidos ou Blocos? 

V – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Nenhum orador inscrito. Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Nonagésima Oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia oito de novembro de dois mil e 
vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andrea Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, César 
Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Wellington do 
Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Carlinhos Florêncio, Doutora Helena Duailibe, Dou-
tora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Márcio Honaiser, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius 
Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve oradores inscritos 
no tempo destinado ao Pequeno Expediente, assim como não houve 
“quórum” regimental para apreciar a matéria constante na Ordem do 
Dia, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro 
horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito, assim como 
não houve indicação de Deputados para falar no horário destinado aos 
Partidos ou Blocos. No Expediente Final, pronunciaram-se os Senhores 
Deputados Wellington do Curso e Doutor Yglésio. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plená-
rio Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 
09 de novembro de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício,

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 005/2022

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 399/2022, de autoria do 

Poder Executivo, encaminhado através da Mensagem Governamental 
nº 068/2022, que Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2020-
2023, instituído pela Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, e dá 
outras providências.

O Plano Plurianual, ou PPA, é uma Lei Ordinária, editada a cada 
quatro anos  (art. 35, I ADCT), e está previsto no § 1º, do art. 165, da 
Constituição Federal.

O Plano Plurianual corresponde ao desdobramento do orçamen-
to-programa. Cabe a ele estabelecer, de forma regionalizada, as diretri-
zes, objetivos e metas para a atuação governamental para as despesas 
de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada, para o período de quatro anos. 

Na prática, isto corresponde à apresentação de todos os progra-
mas e ações do Governo (à exceção das chamadas operações especiais), 
estabelecendo, para os primeiros, objetivos e indicadores, e para os úl-
timos, finalidades e metas. 

A Revisão periódica do PPA costuma ser necessária, pelo caráter 
dinâmico do planejamento, em conjunturas suscetíveis a mudanças. Por 
isso, mesmo, encontra-se prevista na própria lei que institui o PPA (Lei 
nº 8.733/2007).

O Projeto de Lei em questão foi encaminhado à Assembleia Le-
gislativa, após o novo cenário econômico trazido pela Pandemia do 
COVID-19, que impôs enormes desafios, especialmente do ponto de 
vista sanitário e fiscal. Com efeito, naturalmente, as previsões e inten-
ções originais quando da gênese do PPA 2020/2023 foram profunda-
mente alteradas.

Seus anexos reapresentam todo o sistema de planejamento que 
fundamentou a elaboração do PPA e especificamente, o anexo 06 apre-
senta a síntese dos elementos alvos da Revisão do PPA.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a mencionada Revi-
são tem como premissa basilar a transparência necessária ao fortaleci-
mento do processo democrático, estimulando a gestão participativa e o 
controle social.

Esclarece ainda, a Mensagem Governamental, que os anos 
de 2020 e 2021 foram intensamente afetados pela pandemia da CO-
VID-19, especialmente do ponto de vista sanitário e econômico. O 
ano de 2022 tem sido marcado por desafios fiscais e sociais herdados 
desse período. A Lei Complementar 194/2022, que limitou a cobrança 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 
produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada estado, que 
varia entre 17% e 18%, impôs um novo desafio aos estados no esforço 
de continuar a realização de investimentos necessários à ampliação dos 
serviços públicos.

Outrossim, a Revisão ora proposta, adequa a programação esta-
dual ao novo cenário de restrições na arrecadação, tomando as decisões 
necessárias para garantir que cada vez mais bens e serviços de quali-
dade sejam entregues à população maranhense que tanto valor e força 
demonstra, sobretudo nesses momentos de adversidade, como bem es-
clarece a Mensagem Governamental.

Com efeito, a Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, que 
instituiu o Plano Plurianual, em seus arts. 13, 14 e 15, prevê a citada 
Revisão.

Nos termos da propositura de Lei, a segunda Revisão do Plano 
Plurianual 2020-2023 decorre de ajustes em atributos da estrutura pro-
gramática de alguns órgãos da Administração Estadual em função de 
aprimoramentos qualitativos.

SOBRE A REVISÃO:
Abaixo da estratégia e dos macro-objetivos, um PPA define os 

programas e ações governamentais, para os quais são estabelecidos ob-
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jetivos/finalidades e definidos indicadores/produtos. A Revisão em tela 
alterou os programas e ações governamentais em termos qualitativos e 
quantitativos. 

No total, foram realizadas 09 finalidades de ações foram modifi-
cadas, 02 substituições de ação, 11 novas ações incluídas, além de re-
visões de tipologia, órgãos responsável e unidade de medidas de ações.  
Dentre outros fatores, essa movimentação das rubricas refletiu, além 
de uma mudança nas prioridades do governo, uma reacomodação dos 
programas/ações à nova realidade administrativa.

Dentre as ações criadas para o próximo exercício, destacamos 
algumas, indicando os valores consignados na proposta orçamentária 
para o exercício 2023.

4974.0000 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Infantil - 
Estruturar uma gestão educacional descentralizada, autônoma, 
participativa e de qualidade no sistema público estadual do ensino 
infantil – R$ 426.000,00

4975.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do En-
sino Infantil - Oferecer qualificação estruturante aos profissionais 
do ensino infantil em todo Sistema Público Estadual de Ensino. R$ 
1.640.000,00

3336.0000 - Implantação da Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) - mplantar a zona de processamento de exportação, 
visando a geração de emprego e renda, bem como o desenvolvimen-
to econômico e a inovação tecnológica para o Estado do Maranhão. 
R$ 5.030.000,00

3334.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do 
Sistema de Segurança Pública – FES - Construir, reformar e mo-
dernizar as unidades com infraestrutura adequada ao exercício das 
funções de segurança. R$ 5.000.000,00

O início de novos programas durante a execução orçamentária 
que perdure por mais de um exercício, está condiciona a sua inclusão, 
primeiramente, no Plano Plurianual. Conclui-se, por derradeiro, que o 
Plano é passível de alterações durante seu desenvolvimento. 

De fato, o PPA 2020/2023 já sofreu uma primeira Revisão ainda 
em 2020, para vigorar em 2021, além de outras avaliações anuais que 
sempre promoviam alguns ajustes. Na ocasião, a justificativa para as 
alterações no Plano foi a importância de promover alinhamentos e refi-
namentos, necessários a uma maior acomodação do plano à realidade.

As leis orçamentárias não podem ser estanques. Elas precisam 
acompanhar a dinâmica do mercado interno e externo, o qual se alte-
ra constantemente. Com isso, a revisão do PPA é salutar para manter 
a programação atualizada, e consiste em aprimoramentos qualitativos 
na estrutura programática de alguns órgãos da administração pública 
estadual, além de adequações em metas fiscais e financeiras, refletindo 
na premissa de melhoria contínua de nossas atividades e de um plane-
jamento dinâmico, face às conjunturas que se apresentam, como bem 
esclarece a mensagem governamental que encaminha a propositura de 
Lei.

Assim sendo, o Projeto de Lei ora sob exame atende o regra-
mento constitucional e também as demais normas que tratam direta ou 
indiretamente do Plano Plurianual.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

399/2022,   considerando, para tanto, atendidos os pressupostos de 
legalidade e oportunidade.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscaliza-

ção e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 399/2022, 
nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 08 de novembro de 2022.                

Presidente: Deputado Professor Marco Aurélio
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

 Vota a favor:                                                               Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                            
Deputado Doutor Yglésio                                              
Deputado Antônio Pereira                                             
Deputado Ariston Sousa                                                
                    

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 006 /2022

1. RELATÓRIO:
O Governador do Estado do Maranhão, Doutor Carlos Brandão, 

através da Mensagem nº 069/2022, encaminha a esta Casa Legislativa 
o Projeto de Lei Orçamentária nº 400/2022, que estima a receita e fixa 
a despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2023, 
elaborado em atendimento aos dispositivos constitucionais e em con-
formidade com a Lei                         nº 11.796, de 02 de agosto de 2022 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Caberá à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole examinar e emitir Parecer Prévio sobre o Projeto de Lei Orça-
mentária (Art. 137, da Constituição Estadual e Art. 249, do Regimento 
Interno).

A Lei Orçamentária Anual, portanto, compreende programação 
das ações a serem executadas visando concretizar os objetivos e metas 
propostas no Plano Plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esclarece a Mensagem que acompanha o Projeto de Lei, que do 
ponto de vista fiscal, a crise recente tem ampliado de forma expressi-
va o desafio da gestão orçamentária, financeira e, consequentemente, a 
manutenção e implementação de políticas públicas. Ao longo do exer-
cício de 2022, o desafio tem sido a conciliação da previsão de perdas 
de arrecadação decorrente de medidas legislativas recentes do Governo 
Federal, mediante cenário de atividade econômica ainda em recupera-
ção, com o compromisso dos pagamentos das despesas obrigatórias, 
incluindo a folha de pessoal, a realização dos repasses previstos cons-
titucionalmente para a saúde e educação e, simultaneamente, a garantia 
de recursos para manutenção dos serviços públicos e ampliação dos 
investimentos nas diversas áreas de atuação governamental.

O Projeto de Lei apresentado estima uma receita total no valor 
de  R$ 25.717.493.400,00 (vinte e cinco bilhões, setecentos e dezessete 
milhões, quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos reais) e fixa 
a despesa em igual valor, sendo que para o Orçamento Fiscal o valor 
está fixado em R$ 16.476.574.450,00 (dezesseis bilhões, quatrocentos 
e setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos 
e cinquenta reais) e para o Orçamento da Seguridade Social, o valor 
está fixado em R$ 9.147.665.950,00 (nove bilhões, cento e quarenta e 
sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta 
reais).

A despesa e a receita são as duas faces da mesma moeda, as duas 
vertentes do mesmo orçamento, portanto, implicam-se mutuamente e 
devem se equilibrar.

Já para o Orçamento de Investimentos das Empresas Esta-
tais, o valor está fixado em R$ 93.253.000,00 (noventa e três milhões, 
duzentos e cinquenta e três mil reais). As despesas de investimentos, 
segundo a Mensagem Governamental que encaminha a propositura de 
Lei, foram estimadas com base nas previsões das obras e equipamen-
tos previstos para o ano de 2023, sendo a maior parte financiada com 
recursos próprios.

A presente Proposta Orçamentária deriva de Projeto formalmente 
remetido à deliberação do Legislativo pelo Chefe do Poder Executivo, 
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a ser apreciado pelo Parlamento segundo a sistemática definida pela 
Constituição, possuindo a estrutura e nível de detalhamento definido 
pela Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício e da Lei Complemen-
tar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Em obediência ao que determina o art. 136, § 5º, incisos I, II e 
III, da Constituição Estadual, o Projeto de Lei Orçamentária Anual vem 
discriminando os recursos orçamentários e financeiros para o atingi-
mento das metas e prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Or-
çamentárias – LDO, bem como compreendendo: a) O orçamento fiscal 
referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e manti-
das pelo Poder Público; b) O orçamento de investimento das empresas 
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; c) O orçamento da seguridade social, abran-
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e man-
tidos pelo Poder Público.

2. ANÁLISE
2.1. Sobre a conjuntura e a política econômico-social do Go-

verno.
A LDO, em seu art. 12, item I, determina que a mensagem en-

caminhadora do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) contenha uma 
análise da conjuntura econômica do Estado e das políticas econômica e 
social do Governo, bem como avaliação das necessidades de financia-
mento do Governo.

A esse respeito, a mensagem destaca que as flutuações interna-
cionais tem sido vetores decisivos para o comportamento da atividade 
econômica do Brasil, o que pode ser verificado pela taxa de câmbio que 
cresceu 21,5% entre janeiro de 2020 e julho de 2022 (pandemia), de 
acordo com dados do Banco Central.

A nível nacional, o aumento da taxa de câmbio depreciou o valor 
do dólar, o que resultou na elevação dos preços das commodities inter-
nacionais, que provocou 2 efeitos: valorização de produtos importados 
como combustíveis, lubrificantes e fertilizantes; aumento dos preços 
nas exportações de commodities agrícolas e alimentícias, como soja, 
milho e proteínas animais.

Ocorre que mesmo com o crescimento das exportações, não hou-
ve melhora da estrutura econômica capaz de reverter as perdas que a 
pandemia trouxe. A exemplo de empresas fechadas, desemprego de 
9,3%, correspondendo a cerca de 10,1 milhões de pessoas, já que a 
exportação de commodities e bens de baixo valor agregado não possi-
bilitaram a ampliação do nível de investimento, nem adensamento pro-
dutivo. Ademais, a combinação do elevado nível de desemprego com a 
inflação impactou severamente a renda das famílias.

Em relação ao PIB, o Boletim Focus, publicado na 1ª quinzena 
de setembro, estima crescimento de 2,39% em 2022. Apesar de apon-
tar para um cenário mais favorável em 2023 ao projetar o IPCA para 
5,17%, um câmbio estável de 5,20 (R$/US$) e uma redução na taxa 
SELIC para 11,25%, projeta um crescimento de apenas 0,5% do PIB.

A nível estadual, o IMESC estimou um crescimento de 2,39% 
em 2022.

No tocante às medidas federais com impacto financeiro para o 
Estado, destaca-se a Lei Complementar nº 194/2022, que considerou 
como bens essenciais os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, 
as comunicações e o transporte coletivo, bem como  a Lei Estadual nº 
11.792/2022 que definiu para estes itens a alíquota básica ou modal de 
18%.

Por conta de tais mudanças, estima-se perdas da arrecadação ge-
ral do tributo, vide o peso significativo que esses bens têm sobre reco-
lhimento total de ICMS. O impacto é ainda mais severo sobre as recei-
tas para a composição do Fundo de Combate à Pobreza (FUMACOP), 
uma vez que sobre os bens e serviços contemplados pelas novas legisla-
ções não poderá incidir parcela adicional de FUMACOP para 2023 em 
relação ao orçamento inicial previsto em 2022.

Além disso, o Decreto nº 11.158/2022 reduziu o IPI em até 35% 
para a maioria dos produtos fabricados no país. Levando em considera-

ção que a medida persistirá em 2023, o volume de recursos a título de 
FPE poderá ser afetado, já que a arrecadação do IPI é um dos compo-
nentes de composição do fundo.

Ressalta-se que, para o exercício financeiro de 2022, foi concedi-
do reajuste salarial de 9% os salários dos servidores públicos estaduais, 
estabelecendo, dessa forma, impactos nas contas públicas de aproxima-
damente R$ 580 milhões em despesas de caráter obrigatório.

A Mensagem 69 cumpriu parcialmente com os ditames do art. 
12, I da LDO, tendo em vista que trouxe a análise da conjuntura eco-
nômica do Estado e das políticas econômica e social do Governo, mas 
não trouxe avaliação das necessidades de financiamento do Governo. 
Além disso, conta também com a metodologia para estimativa de re-
ceitas, cálculo das despesas, serviços da dívida, custeio, precatórios e 
investimento.

A presente proposta foi elaboradas de acordo com os novos nor-
mativos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sobre a 
padronização das Fontes ou Destinação de recursos, especificamente a 
Portaria Conjunta STN SOF nº 20/2021, Portaria SOF nº 14.956/2021 
e Portaria STN nº 710/2021. O objetivo da mudança é uniformizar a 
codificação a ser utilizada por todos os entes subnacionais em razão da 
constante necessidade de controle e transparência na gestão dos recur-
sos públicos.

2.2. Sobre os critérios para a estimativa das Receitas.
A LRF, em seu art. 12, determina que as previsões de receita de-

vem estar acompanhadas dos critérios e premissas utilizados para a sua 
projeção. 

A mensagem que encaminha o PLOA apresenta as premissas uti-
lizadas para a elaboração do PLOA 2023.

Para estimativa das Receitas, os principais parâmetros macroeco-
nômicos utilizados foram:

1) Projeção do PIB – PIB nacional e estadual (variação anual 
real);

2) Taxa de câmbio (real/dólar);
3)  O IPCA (variação percentual anual);
4) Taxa SELIC;
5) Os valores enviados pelas unidades orçamentárias relativos 

às receitas diretamente arrecadadas, transferências, convênios, acordos, 
ajustes, doações, contribuições, dentre outros, tal como os impactos 
das alterações da Lei Complementar nº 194/2022 e da Lei Estadual 
nº 11.792 sobre a arrecadação de ICMS e, consequentemente, sobre a 
composição do FUMACOP;

6)  Os efeitos da Portaria Conjunta nº 001/2022, que dispõe so-
bre a retenção e o recolhimento do imposto de renda incidente para 
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, pela administração pública 
direta, autárquica e fundacional do Estado do Maranhão, em razão do 
fornecimento de bens e da prestação de serviços;

7) A alteração da Tabela de Incidência do IPI com redução 
das alíquotas do tributo em 35% , implementada pelo Decreto nº 
11.158/2022.

2.3. Projeção para 2023
A receita estimada para 2023 é de R$ 25.717.493.400,00. 
Houve uma priorização das áreas da Educação, cujo crescimento 

em relação ao orçamento de 2022 correspondeu a 21,89% (incremento 
de R$ 947,4 milhões), de 7,21% na Saúde (variação de R$ 228,7 mi-
lhões) e de 3,47% na Segurança Pública (incremento de R$ 78,1 mi-
lhões).

Quanto às Receitas, as Transferências Correntes têm o maior 
peso na composição da Receita Total, com 56,6% (R$ 14,5 bilhões), se-
guidas pelos recursos dos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, 
que representam 47,4% (R$ 12,1 bilhões), sendo o ICMS a principal 
fonte de arrecadação própria do Estado.

No tocante às Despesas Correntes, o maior gasto é com Pessoal 
e Encargos Sociais, que representa 54,4% (R$ 14 bilhões) da Despesa 
Total, seguida de 29,6% (R$ 7,6 bilhões) das Outras Despesas Corren-
tes. Quanto às Despesas de Capital, os Investimentos representam 6,7% 
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(R$ 1,7 bilhão) na mesma base de comparação.

Em relação às Dívidas, há previsão de pagamento do montante 
de R$ 1,3 bilhão, sendo que R$ 497,4 milhões são referentes a dívida 
interna contratada, R$ 140,3 milhões a dívida interna renegociada e R$ 
660 milhões a dívida externa.

O Orçamento Fiscal está estimado no valor de R$ 
16.476.574.450,00, o Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 
9.147.665.950,00, e o Orçamento de Investimento das Empresas Esta-
tais está estimado em R$ 93.253.000,00.

2.4. Das Emendas Parlamentares Individuais – ANEXO XI 
da PLOA/2023

Com a constitucionalização das emendas impositivas, o artigo 
136-A da CE/89 preconiza que o valor total das emendas parlamentares 
corresponde a 0,86% da Receita Corrente Líquida realizada no exercí-
cio anterior (art. 31, §1º LDO/2023 – Lei nº 11.796/2022), o equivalente 
a R$ 157,1 milhões, isto é, R$ 3,74 milhões por parlamentar. Ainda 
com base no art. 136 – A, “é obrigatório a execução orçamentária e 
financeira mínima da metade dos créditos constantes da Lei Orçamen-
tária”. Assim, para atendimento das emendas impositivas o valor, por 
parlamentar, a ser executado em 2023 será de R$ 1,87 milhões por 
parlamentar.

 
2.5  Receita Estimada para 2023 X Anos Anteriores
Na tabela seguinte, onde a Receita do Governo de todas as fontes 

encontra-se aberta por categorias econômicas, as previsões para 2023 
são comparadas com as dos quatro anos anteriores.

 ARRECADADO LEI PROPOSTA

ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023

Receitas Correntes 19.839.795.292 21.561.443.301 24.770.166.259 26.070.158.000 29.376.539.000

Impostos, Taxas e 
Contribuições de 
Melhoria

9.466.570.537 9.745.089.665 11.877.686.021 12.045.074.000 12.181.483.000

Contribuições 630.111.980 763.785.468 767.566.011 710.781.000 977.030.000

Receita Patrimonial 64.265.761 82.908.931 127.066.914 625.286.000 675.546.000

Receita de Serviços 6.549.292 3.877.627 2.040.166 824.969.000 722.431.000

Transferências 
Correntes 9.500.706.952 10.689.378.277 11.752.863.744 11.486.609.000 14.566.036.000

Outras Receitas 
Correntes 171.590.770 276.403.333 242.943.402 377.439.000 254.013.000

Receitas de Capital 358.309.093 296.944.730 220.068.969 2.890.934.000 1.446.256.000

Operações de 
Crédito 292.642.249 182.394.244 203.435.750 305.383.000 315.677.000

Alienação de Bens 2.433.497 4.270.048 7.133.890 823.646.000 5.221.000

Transferências de 
Capital 8.259.067 8.919.751 9.485.076 49.334.000 42.716.000

Outras Receitas de 
Capital 54.974.280 101.360.687 14.253 1.712.571.000 1.082.642.000

Receitas Correntes 
- INTRA 916.683.485 832.770.913 929.224.773 871.493.000 1.288.820.000

Receitas Correntes 
- INTRA Contri-
buições

916.683.485 832.770.913 929.224.773 871.493.000 1.273.262.000

Receitas Intra 
Orçamentárias de 
Capital

103.530.670 172.003.259 105.448.469 256.407.000 100.000.000

Deduções  -4.624.929.387 -5.840.211.115 -5.990.541.950 -6.494.121.600

21.099.755.959 18.231.660.939 20.184.697.356 24.098.450.050 25.717.493.400

Observe-se que, no total, a receita orçada para 2023 supera em 
6,72% a estimativa para 2022, o que corresponde a um adicional de 
recursos de mais R$ 1,6 bilhões no orçamento do próximo ano. 

Observação: No tocante às Deduções permitidas para a 
apuração da Receita Corrente Líquida: são as Transferências Constitu-
cionais e Legais, a Contribuição do Empregador e Trabalhador para a 
Seguridade Social, a Contribuição dos Servidores para o RPPS, a Com-
pensação Financeira entre os Regimes de Previdência, a Contribuição 
para o Custeio das Pensões Militares, as Deduções para o FUNDEB e 
as Contribuições para o PIS/PASEP.

As receitas próprias do Estado, em especial as receitas oriundas 

dos tributos, vem alcançando patamares de crescimento real, o que tem 
oportunizado um equilíbrio fiscal em comparação com a redução das 
transferências da União. Percebe-se que a evolução das receitas tribu-
tárias nos últimos 5 anos, sofreu um  incremento de 28,68%. Mas, ao 
contrário do exercício de 2022, há previsão de aumento das Transferên-
cias Correntes para 2023.

As Receitas de Capital são aquelas receitas públicas que alteram 
o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimo 
contraídos pelo Estado a longo prazo. Compreendem, assim, a cons-
tituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, dentre 
outros.

Para efeito de manutenção do equilíbrio do orçamento de capital, 
a proposta para 2022, elevou a estimativa de receitas com alienação de 
bens imóveis de R$ 700.000.000 em 2020 para R$ 792.017.000, mes-
mo tendo arrecadado R$ 0,00 até agosto de 2020. Já para a 2022 esses 
valores foram elevados para R$ 819.646.000,00. Para 2023, a previsão 
foi drasticamente reduzida para R$ 5.221.000,00.

Destacamos também a rubrica genérica outras receitas de ca-
pital, que não traz especificação mais detalhada do que se trata. Em 
2020 a previsão foi de R$ 963.000.000,00, mas só foi arrecadado R$ 
101.360.687,00. Já para a 2022 foi previsto o valor de R$ 1.712.571.000, 
mas só foi executado até junho de 2022 o valor de R$ 234.213.750,95. 
Já para 2023, a previsão é de R$ 1.082.642.000,00.

2.2.1 Principais receitas do Tesouro

GND Execução 2020 LOA 2021 PLOA 2022 CRESC 22/21
1 9.781.388.034,6     11.027.465.264,0                             12.484.251.208,0          13,21                    
2 392.907.510,3        536.004.202,0                                   331.784.000,0               38,10-                    
3 4.828.545.703,8     6.176.913.822,0                                7.244.294.759,0            17,28                    
4 1.196.039.480,2     1.583.732.294,0                                1.678.380.497,0            5,98                       
5 104.242.508,3        871.383.440,0                                   903.654.000,0               3,70                       
6 628.941.619,7        910.319.436,0                                   966.254.586,0               6,14                       
9 -                            403.084.942,0                                   489.831.000,0               21,52                    

Total    16.932.064.856,9                               21.508.903.400,0           24.098.450.050,0                       12,04 

2.3 Sobre as Despesas Fixadas
2.3.1       Despesas Fixadas para 2022 x Despesas Fixadas para 

2023
A proposta orçamentária para 2023 totalizou R$ 

25.717.493.400,00. Em 2022 totalizou R$ 24.098.450.050.    

 2022 2023 %

ORÇAMENTO FISCAL 15.969.314.062 16.476.574.450 3,18

ORÇAMENTO SEGU-
RIDADE SOCIAL 7.988.917.988 9.147.665.950 14,5

ORÇAMENTO INVES-
TIMENTOS 140.218.000 93.253.000 -33,49

Em comparação com o ano de 2022, destaca-se um decréscimo 
no orçamento de Investimento das Empresas Estatais. 

O Orçamento de Investimento, que são as despesas de investi-
mentos realizado pelas empresas estatais (CAEMA E EMAP), vem so-
frendo reduções nos últimos anos. Entre 2019 e 2020 reduziu  48,27%, 
e entre 2020 e 2021 outra redução de 16,60%. Para 2022 o cenário mu-
dou e há uma perspectiva de aumento considerável, contudo  apenas a 
Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP será benefi-
ciada com aporte de capital no orçamento de Investimento. Já para 2023 
a previsão é de nova redução do orçamento.

A CAEMA, que até o exercício 2021 integrava  também o 
Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, passa a integrar em 
2022 o Orçamento Fiscal do Estado, isso significa dizer que parte das 
despesas de custeio dessa empresa de economia mista, serão a partir 
de agora custeadas por recursos públicos consignados no Orçamento 
Anual. 

Na PLOA/2023 a única empresa constante no Orçamento de In-
vestimento das Empresas Estatais é a EMAP, com o orçamento  de R$ 
93.253.000,00.

2.3.2       Despesas por categoria econômica 
A seguir, é apresentada uma tabela com as despesas orçadas para 
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2023, comparando-se com as de 2021 e 2022, abertas por categorias 
econômicas e comparadas com as previsões para o exercício anterior, 
apenas aqueles custeadas com recursos do Tesouro: 

ORÇAMENTO 
Evolução das Despesas

    

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 
2021 LEI 2022 PROPOSTA 2023

DESPESAS CORRENTES 6.336.159.978 16.946.120.171 18.985.845.484

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.237.951.601 9.906.164.690 11.612.643.945

ENCARGOS DA DÍVIDA 145.396.939 331.784.000 316.547.735

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.952.811.438 6.708.171.481 7.056.653.804

DESPESAS DE CAPITAL 1.219.545.529 3.328.305.879 3.009.939.916

INVESTIMENTOS 754.756.171 1.458.397.293 1.524.755.396

INVERSÕES FINANCEIRAS 76.332.496 903.654.000 381.146.300

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 388.456.862 966.254.586 1.104.038.220

RESERVA DE CONTINGÊNCIA  279.831.000 548.746.000

    

TOTAL 7.555.705.507 20.554.257.050 22.544.531.400

Analisando a composição das despesas para o exercício 2023, sob o 
critério das categorias econômicas temos:

1) O valor fixado para as Investimentos corresponde a 6,73%. 
Em 2022 representava 6,78% e em 2021 representava  8,06% das des-
pesas totais do Estado.

2)  Já as despesas com Pessoal e encargos representa 54,49% 
do total. Em 2022 representava 47,95% e em 2021, 46,01%. De acordo 
com a Mensagem Governamental, “para o exercício financeiro de 2022, 
o Maranhão concedeu reajuste salarial de 9% os salários dos servido-
res públicos estaduais, estabelecendo, dessa forma, impacto nas contas 
públicas de aproximadamente R$ 580 milhões em despesas de caráter 
obrigatório”.  

Em uma evolução histórica, a despesa com investimento assim 
se apresenta:

Investi-
mentos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 1.804.118.429 1.792.707.690,00 1.406.220.271,00 1.462.750.028,00 1.335.881.938,00 1.583.732.294,00 1.393.097.293 1.729.515.396

2.3.3 Despesas por Grupo de natureza de todas as fontes
Apresenta-se abaixo, a variação da despesa agregada por ele-

mentos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de 
gasto, conforme discriminado a seguir: 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 
2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 - In-
vestimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida; e 
9 - Reserva de Contingência:

GND Execução 2020 LOA 2021 PLOA 2022 CRESC 22/21
1 9.781.388.034,6     11.027.465.264,0                             12.484.251.208,0          13,21                    
2 392.907.510,3        536.004.202,0                                   331.784.000,0               38,10-                    
3 4.828.545.703,8     6.176.913.822,0                                7.244.294.759,0            17,28                    
4 1.196.039.480,2     1.583.732.294,0                                1.678.380.497,0            5,98                       
5 104.242.508,3        871.383.440,0                                   903.654.000,0               3,70                       
6 628.941.619,7        910.319.436,0                                   966.254.586,0               6,14                       
9 -                            403.084.942,0                                   489.831.000,0               21,52                    

Total    16.932.064.856,9                               21.508.903.400,0           24.098.450.050,0                       12,04 

2.3.4 Sobre as Despesas por Funções do Governo
Em relação às despesas fixadas para 2023, o Projeto de Lei Orça-

mentária as apresenta, também, abertas por funções de Governo, caso 
em que é possível formar um retrato das prioridades governamentais 
para o próximo exercício:

    

FUNÇÃO / ÓRGÃO 2022 2023 %

Legislativa 670.126.000 733.403.000 9,44%

Judiciária 1.430.028.000 1.660.231.000 16,10%

Essencial à Justiça 835.080.690 906.795.000 8,59%

Administração 2.260.363.368 1.518.028.145 -32,84%

Segurança Pública 2.250.622.910 2.329.033.000 3,48%

Assistência Social 534.484.000 577.933.000 8,13%

Previdência Social 3.229.521.000 3.817.550.000 18,21%

Saúde 3.112.878.000 3.402.636.000 9,31%

Trabalho 41.302.000 41.355.000 0,13%

Educação 4.326.576.000 5.279.012.000 22,01%

Cultura 98.373.000 102.190.000 3,88%
Direitos da Cida-
dania 524.500.000 539.710.000 2,90%

Urbanismo 233.055.517 157.935.976 -32,23%

Habitação 11.149.057 8.969.413 -19,55%

Saneamento 906.285.933 863.637.252 -4,71%

Gestão Ambiental 74.534.000 43.321.000 -41,88%

Ciência e Tecnologia 100.864.150 114.359.000 13,38%

Agricultura 194.467.400 223.757.000 15,06%
Organização Agrá-
ria 16.931.000 13.897.000 -17,92%

Indústria 46.757.000 77.321.000 65,37%

Comércio e Serviços 181.215.000 137.210.000 -24,28%

Energia 20.000 3.100.000 15400,00%

Transporte 401.293.498 332.985.000 -17,02%

Desporto e Lazer 34.288.000 41.045.000 19,71%

Encargos Especiais 2.093.903.527 2.243.333.614 7,14%

Previdência Social 3.229.521.000 548.746.000 -83,01%

Saúde 3.112.878.000  -100,00%

Trabalho 41.302.000  -100,00%

Educação 4.326.576.000  -100,00%

Cultura 98.373.000  -100,00%
Direitos da Cida-
dania 524.500.000  -100,00%

Urbanismo 233.055.517  -100,00%

Habitação 11.149.057  -100,00%

Saneamento 906.285.933  -100,00%

Gestão Ambiental 74.534.000  -100,00%

Ciência e Tecnologia 100.864.150  -100,00%

Agricultura 194.467.400  -100,00%
Organização Agrá-
ria 16.931.000  -100,00%

Indústria 46.757.000  -100,00%

Comércio e Serviços 181.215.000  -100,00%

Energia 20.000  -100,00%

Transporte 401.293.498  -100,00%

Desporto e Lazer 34.288.000  -100,00%

Encargos Especiais 2.093.903.527  -100,00%
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           Ressalta-se que o livro que trouxe o detalhamento do 

PLOA/2023 enviado para a Assembleia, na página 167, está em branco. 
Assim, as funções de saúde até encargos especiais não constam no livro 
enviado, o que impede a análise dessas áreas.

Dos dados que constam no PLOA/2023, em relação a 2022, des-
taca-se a função Gestão Ambiental com redução de -41,88%, Indústria 
com incremento de 65,37%, Energia com incremento de 15.400% e 
Previdência Social com redução de -83,01%.

2.3.4.  Sobre as Despesas por Órgãos do Governo
Nem sempre a classificação de uma despesa por função corres-

ponde à sua classificação por órgão. Abaixo apresentamos a evolução 
da despesa com recursos próprios do tesouro, isto é, excluídos recursos 
de fontes do governo federal, separadas por  órgão e comparando com 
os 02 exercícios anteriores.

ESPECIFICAÇÃO Executado 
2021 Lei 2022 Proposta 2023

Assembleia Legis-
lativa 225.964.425 493.870.000 535.443.000

Tribunal de Contas 80.108.764 176.256.000 197.960.000

Tribunal de Justiça 624.409.860 1.684.937.000 1.969.229.000

Ministério Público 284.835.743 572.053.000 614.415.000

Defensoria Pública 73.807.014 197.588.690 229.887.000

Procuradoria Geral 21.248.123 62.504.000 58.822.000

Casa Civil 36.514.896 77.864.092 91.983.000
Sec Comunicação 
Social 43.449.333 77.675.000 73.463.000

Sec Transparência e 
Controle 9.804.601 25.847.000 29.756.000

Sec de Governo 170.776.397 81.784.000 90.035.000
Sec Articulação 
Política 4.932.624 22.560.000 32.970.000

Sec das Cidades e 
Desenvolvimento 55.159.546 309.835.000 305.030.000

Sec da Agricultura e 
Pecuária 33.165.611 112.934.000 125.518.000

Sec da Cultura 30.276.636 108.273.000 102.190.000

Sec Desenvolvimen-
to Social 77.231.414 230.868.000 236.107.000

Sec da Fazenda 139.296.093 386.122.504 373.824.000

Sec da Educação 1.033.623.458 3.475.559.000 4.263.600.000
Sec da Segurança 
Pública 792.621.173 2.246.672.910 2.329.533.000

Sec do Meio Am-
biente e Recursos 
Naturais

7.760.797 74.534.000 43.321.000

Sec da Saúde 1.652.522.491 3.173.928.000 3.402.636.000

Sec do Planejamento 
e Orçamento 25.465.651 164.572.000 65.500.200

Sec Indústria e 
Comércio 25.537.808 62.032.000 87.250.000

Sec Ciência, Tecno-
logia e Inovação 179.183.445 930.504.150 1.106.798.000

Sec Esporte e Lazer 16.935.503 38.878.000 41.045.000

Sec do Turismo 18.854.408 13.601.000 14.226.000

Sec do Trabalho e da 
Economia Solidária 10.547.324 46.602.000 41.355.000

Sec da Mulher 4.897.999 14.702.000 15.359.000
Sec da Infraestru-
tura 518.133.277 531.391.500 342.986.000

Sec dos Direitos 
Humanos e Partici-
pação Popular

40.890.539 114.934.000 116.481.000

Sec da Administra-
ção Penitenciária 169.410.277 396.774.000 407.955.000

Sec da Gestão, 
Patrimônio e Assis-
tência

287.240.980 682.678.462 1.538.554.000

Encargos Gerais do 
Estado 818.415.983 3.564.342 2.991.497.200

Sec Agricultura 
Familiar 41.602.166 108.227.400 105.388.000

Sec de Desenvolvi-
mento Econômico 
e Programas Estra-
tégicos

3.056.554 13.095.000 14.269.000

Sec da Pesca e Aqui-
cultura   3.400.000

Reserva de Contin-
gência  279.831.000 548.746.000

7.557.680.912 20.554.257.050 22.544.531.400

2.4 Sobre as Necessidades de Financiamento do Governo
A LDO estabelece que a mensagem que encaminha o Projeto de 

Lei Orçamentária deve conter uma avaliação das necessidades de finan-
ciamento do Governo, explicitando receitas e despesas e indicando os 
resultados primário e nominal previstos para 2023, estimados para 2022 
e observados em 2021 (art. 12, inciso II da LDO).

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2022 conterá:

(...)
II - Avaliação das necessidades de financiamento do Governo Es-

tadual, explicitando receitas e despesas bem como indicando os resul-
tados primário e nominal previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 
2023, os estimados para 2022 e os observados em 2021.

A mensagem NÃO cumpriu com tal requisito, não incluindo 
avaliação das necessidades de financiamento do Governo.

 
2.6 Sobre a abertura de Créditos Suplementares
A abertura de créditos suplementares corresponde a um aumento 

de dotações para programas/ações já existentes, podendo ser efetuada 
pelo Executivo desde que atendidos os requisitos legais vigentes. 

Como nos exercícios anteriores, o PLOA 2023 contém um dis-
positivo que autoriza previamente a abertura de tais créditos pelo Exe-
cutivo, até 50% do limite do total da dotação orçamentária (art. 5º do 
projeto de lei)

Além disso, e também como nos exercícios anteriores, o PLOA 
2023 elenca as possíveis fontes de financiamento dos créditos suple-
mentares, destacando-se o excesso de arrecadação, a anulação parcial 
de dotações e o superávit financeiro.

Créditos suplementares são importantes e úteis enquanto instru-
mentos retificadores do orçamento. Uma liberalidade excessiva para a 
sua abertura, no entanto, pode significar tão somente má condução do 
processo de planejamento e/ou subtração de competências do Poder 
Legislativo. Subestimativas da arrecadação e falta de rigor na fixação 
das dotações podem se tornar convenientes ao Poder Executivo. Afinal, 
metade do orçamento pode ser adicionado ou remanejado sem qualquer 
consulta ao Poder Legislativo. 

Mas, se descontadas as rubricas de execução obrigatória, como 
as Despesas com Pessoal, os Serviços da Dívida e as Transferências aos 
Municípios, que somam quase 60% do orçamento, o artigo 5º do projeto 
de lei só autoriza o livre remanejamento de cerca de 40% do total da 
despesa pelo Poder Executivo. 
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2.7 Metas e Prioridades da Administração 
As prioridades e metas são enviadas pelo Poder Executivo ao 

Legislativo na forma de anexo ao Projeto de LDO desde o advento da 
Constituição Federal de 1988 . Desta forma,  a LDO dispôs que: 

Art. 3º As metas e prioridades da Administração Pública Estadual 
para o exercício de 2023, atendidas as despesas que constituem obriga-
ção constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos, 
fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Segurida-
de Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de Metas 
e Prioridades, constante do Plano Plurianual (PPA) para o período de 
2020-2023. 

§ 1º As metas e prioridades definidas em conformidade com o 
caput deste artigo, constarão em anexo próprio da Lei Orçamentária 
para 2023.

Neste contexto , o Governo do Estado apresenta anexo VIII Plano 
Estratégico de Governo – PEG, indicando quais as ações prioritárias 
para o exercício 2023.

2.8 Projetos em andamento    
A LC 101/2000 – LRF, estabelece em seu art. 45 que “a lei or-

çamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após 
adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despe-
sas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias”.

O PLOA 2023 não dispõe de informações sobre o atendimento 
dos projetos em andamento, inobstante a apresentação do Anexo X com 
indicação dos projetos em andamento.

 Para que se pudesse avaliar o adequado atendimento aos proje-
tos, este anexo deveria indicar o que consta do orçamento para o exercí-
cio a que se refere a lei, dotação específica para cada projeto (obra etc.), 
em valores suficientes para atendimento ao cronograma físico-financei-
ro do projeto, na forma definida em contrato, convênio ou instrumento 
congênere.

Da mesma forma com Despesas contempladas para conservação 
do patrimônio: deve haver previsão orçamentária para conservação de 
obras em valores suficientes conforme prévio diagnóstico das necessi-
dades de conservação de bens públicos imóveis e móveis (maquinário, 
equipamentos etc.). 

A Lei ao estabelecer essa exigência, busca garantir que proje-
tos em andamento tenham prioridades sobre novos projetos, evitando a 
existência de “cemitérios” de obras inacabadas. 

2.9 Criação de cargos
A  Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 estabelece que: 
Art. 50.  Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, 

da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, fica 
autorizada as despesas com pessoal relativas a concessões de quaisquer 
vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções, alterações de estrutura de carreiras bem como admissões ou 
contratações a qualquer título, até o montante das quantidades e limi-
tes orçamentários constantes de Anexo discriminativo específico da Lei 
Orçamentária de 2023, cujos valores deverão constar da programação 
orçamentária e serem compatíveis com os limites da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Atendendo esse dispositivo, o PLO 2022 apresenta o quadro 
abaixo. 

CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS, 
BEM COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A 

QUALQUER TÍTULO

AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, § 1, INCISO II 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RELATIVA À DESPESAS DE PESSOAL ENCAR-

GOS SOCIAIS.

DESPESA

DISCRIMINAÇÃO Criação QTD 2023

Procuradoria Geral do Estado 0 20 8.440.751

Sec de Estado de Gestão, Patrimônio e 
Assistência aos Servidores 0 47 3.321.403

Sec de Estado da Administração 
Penitenciária 0 135 6.041.755

Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária 0 154 7.876.434

Sec de Estado de Segurança Pública 0 300 28.173.248

IPREV 0 11 1.979.784

DETRAN 0 121 5.143.122

Sec de Estado de Planejamento e 
Orçamento

0 30 4.568.688

Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos 0 25 1.529.684

843 67.074.869
TOTAL

PROVIMENTO, ADMISSÃO OU 
CRONTRATAÇÃO (R$ 1,00)

Ao analisar o anexo, percebe-se a priori que ao contrário do exer-
cício 2022, onde havia previsão de criação de 390 cargos para a Se-
cretaria de Segurança Pública, em 2022 não há previsão de criação de 
cargos. Mas em relação a outras formas de adentrar no serviço público 
é superior ao do exercício passado, que era de 579. 

Quanto, a apresentação de emendas à proposta orçamentária é 
regulada tanto pelo art. 137, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado, que 
veda o cancelamento de dotações relativas à dívida, pessoal e transfe-
rências constitucionais, exceto por erro ou emissão, como pelo § 5º, do 
artigo 249, do Regimento Interno.

Ademais, as emendas ao Orçamento serão apresentadas, seguin-
do o disposto nos arts. 31 e 32, da Lei nº 11.796, de 02 de agosto de 
2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), perante a Comissão de Orça-
mento, Finanças, Fiscalização e Controle, que sobre ela emitirá pare-
cer, e apreciadas pelo Plenário. Duas condições cumulativas exigem a 
CF/88, para a aprovação das emendas: a) que sejam compatíveis com 
o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária; b) que in-
diquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesas, excluída a que incida sob dotação para pessoal e 
seus encargos, serviços da dívida e transferências constitucionais tribu-
tárias (art. 166, da CF/88).

Finalmente, no que se refere às propostas orçamentárias dos po-
deres e órgãos que foram consolidadas pelo Poder Executivo e, em res-
peito ao princípio constitucional da autonomia, compete à Assembleia 
Legislativa fazer modificações e, eventual, adequação nos orçamentos 
de outros Poderes e órgãos do Estado, reduzir a previsão de receita e 
despesas ao analisar o Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos, em PARECER PRÉVIO, favo-

ravelmente pela aprovação do Projeto de Lei nº 400/2022, que Es-
tima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício 
financeiro de 2023, visto que cumpre os pressupostos constitucionais 
e infraconstitucionais, em especial o disposto no art. 18, da Lei Com-
plementar Estadual nº 011, de 10 de setembro de 1991 (Dispõe sobre o 
exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização 
do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orça-
mentária Anual).

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscaliza-

ção e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 400/2022, 
nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 08 de novembro de 2022.

Presidente: Deputado Professor Marco Aurélio
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

 Vota a favor:                                                               Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                            
Deputado Doutor Yglésio                                              
Deputado Antônio Pereira                                             
Deputado Ariston Sousa                                                

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE, REALIZADA AOS 08 DIAS DO MÊS DE 
NOVEMBRO DO ANO DE 2022, ÀS 08H30MIN, NA SALA 
DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                  
Deputado Prof. Marco Aurélio – Presidente 
Deputado Antônio Pereira
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ariston
               
PAUTA DA REUNIÃO:
  
PARECER Nº 005/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

399/2022 (Meng, Governamental nº 068/2022), que DISPÕE sobre 
a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 
11.204., de 31 de dezembro de 2019, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado PROFº MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 006/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº  
400/2022 (Meng, Governamental nº 069/2022), que ESTIMA a 
receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício 
financeiro de 2023, elaborado em atendimento aos dispositivos 
constitucionais e em conformidade com a Lei nº 11.796, de 02 de 
agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado PROFº MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, em 10 de novembro de 2022.

Leibe Prazeres Barros
Secretária da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 776/2022

Estabelece ponto facultativo no dia 
14 de novembro no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

A  MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições que lhe 

confere o Art. 11, do Regimento Interno,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecido Ponto Facultativo no dia 14 de novem-

bro de 2022 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, 

revogando as demais disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, 

em 10 de novembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente

Deputada ANDREA MARTINS REZENDE
Primeiro Secretário

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Segundo Secretário

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 31/2022, 
referente à ARP 013/2021. OBJETO: Aquisição de materiais de In-
formática. FORNECEDORA:  L. A. RIBEIRO COMÉRCIO E SER-
VIÇOS, CNPJ nº 23.212.751/0001-77. VALIDADE:  até 09/11/2022. 
VALOR TOTAL: R$ 159.766,60 (cento e cinquenta e nove mil, sete-
centos e sessenta e seis reais e sessenta centavos). NOTA DE EMPE-
NHO: Nº 2022NE002502 de 28/10/2022, no valor de R$ 159.766,60 
(cento e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e ses-
senta centavos). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 
(trinta) dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento 
pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Proces-
so Administrativo nº 3266/2021-ALEMA. ASSINATURAS: Carlos 
Eduardo Fernandes Maciel – Fiscal do contrato e Valney de Freitas 
Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela 
CONTRATANTE e Leonardo Aguiar Ribeiro, CPF nº 014.875.183-07, 
representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 
08/11/2022. São Luís – MA, 10 de novembro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

P O R T A R I A   Nº 178/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
0000483/2022-AL,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora EUZAMOR PEREIRA ABREU, matrí-
cula nº 700146, 90 (noventa) dias de Licença para tratamento de saúde, 
de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo ser considerada a par-
tir do dia 20 de outubro do ano em curso.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 09 de novembro de 2022.

                                                             
LUANA SABOIA A. LOUREIRO

Diretora Adjunta de RH
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