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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Márcio Honaiser
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
Deputado Fábio Braga
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adelmo Soares
Deputado Adriano Sarney

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares Suplentes

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
Deputado Wellington do Curso
Deputada Mical Damasceno
Deputada Helena Duailibe
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

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 29 / 03 / 2022 – 3ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.............28 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE............07 MINUTOS 
3. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE...........07MINUTOS 
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........18 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 29.03.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º e 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 
024,028/22).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2021, 
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, ENCAMINHADO 
PELA MENSAGEM  Nº 012/2021, ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 
42-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS 
DO ESTADO DO MARANHÃO). COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.. TRANSFERI-
DO DA O.  D.  DE 22/02/22; 09 E 16/03/22 - POR FALTA DE QUO-
RUM. TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA DE 28/03/22, PARA 
RECEBER PARECERES DAS COMISSÕES TÉCNICA.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI COM-
PLEMENTAR Nº 20 DE 30 DE JUNHO DE 1994, QUE DISPÕE SO-
BRE A LEI ORGÂNICA DA PROCURADORIA GERAL DE ESTA-
DO, DEFINE SUAS ATRIBUIÇÕES E REORGANIZA A CARREIRA 
DE PROCURADOR DO ESTADO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

II – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 37, 27, E 70/2022)

3. PROJETO DE LEI Nº 545/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 109/2021), ALTERA A LEI 
Nº 9.102, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE 
NORMAS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOVI-
MENTAÇÃO DE GÁS CANALIZADO PARA CONSUMIDOR LI-
VRE, AUTO PRODUTOR E AUTO IMPORTADOR NO ESTADO 
DO MARANHÃO, E ALTERA A LEI Nº 10.225, DE 15 DE ABRIL 
DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA 
ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA – MOB, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

4. PROJETO DE LEI Nº 072/2022, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 011/2022),  INSTITUI 
O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA 
CERRADO E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

5. PROJETO DE LEI Nº 115/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 018/2022),   AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONSIGNAR NO ORÇAMENTO GERAL 
DO ESTADO, RECURSOS PARA AS ACADEMIAS DE LETRAS 

SITUADAS NO ESTADO DO MARANHÃO E PARA A ACADEMIA 
MARANHENSE DE CIÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

6. PROJETO DE LEI Nº 071/2022, DE AUTORIA DA DE-
FENSORIA PÚBLICA, QUE ALTERA O ART. 4º DE LEI Nº 9.503, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

III – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 71/2022)

7. PROJETO DE LEI Nº 148/2022, DE AUTORIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (MENSAGEM Nº 
02/2022),  DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO 
DOS CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE ESPECIALISTA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, DE QUE 
TRATA O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MÁRCIO 
HONAISER.

8. PROJETO DE LEI Nº 149/2022, DE AUTORIA 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (MENSAGEM 
Nº 03/2022),  ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 9.936, DE 22 
DE OUTUBRO DE 2013, QUE TRATA DA ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

IV - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nºs 44, 57,66/2022)

9. PROJETO DE LEI Nº 394/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE PROÍBE, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, QUE PLANOS E SEGUROS PRIVA-
DOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EXIJAM CONSENTIMENTO 
DO COMPANHEIRO PARA A INSERÇÃO DE DISPOSITIVO IN-
TRAUTERINO (DIU) OU SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) EM 
MULHERES CASADAS, EM UNIÃO ESTÁVEL OU QUALQUER 
FORMA DE RELACIONAMENTO AFETIVO. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO E DA 
COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉ-
SIO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

10. REQUERIMENTO Nº 16/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA 
QUE OS REFERIDOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZEM 
AUDITORIA /TOMADA DE CONTAS SOBRE O REPASSE DOS 
RECURSOS DO FUNDEB PELOS MUNÍCIPIOS MARANHENSES 
E PELO GOVERNO DO ESTADO, ESCLARECENDO OS VALO-
RES, OS CRITÉRIOS USADOS PARA O RATEIO DESSES RECUR-
SOS PARA O MAGISTÉRIO, A MODALIDADE DE REPASSE, OS 
DESCONTOS REALIZADOS NA FONTE, O CRONOGRAMA DE 
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EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS, ALÉM DA LISTA DE SERVI-
DORES CONTEMPLADOS, POR MUNICÍPIO E DO GOVERNO 
ESTADUAL. INDEFERIDO.  O AUTOR RECORREU AO PLE-
NÁRIO DA  DECISÃO DA MESA -  TRANSFERIDO DA O.D. 
DE 16/02/22, A PEDIDO DO AUTOR E DOS DIAS 22/02/22; 09 E 
16/03/22 ,  POR FALTA DE QUORUM. 

11. REQUERIMENTO Nº 68/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ANTÔNIO PEREIRA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM 
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022, DE AUTORIA 
DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 
Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO), PARA CRIA-
ÇÃO DE SETE NOVOS CARGOS DE DESEMBARGADOR, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 42/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO SECRETÁ-
RIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
SENHOR LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ, SOLICITANDO 
PROVIDÊNCIAS, NO SENTIDO DE PRESTAR INFORMAÇÕES 
A ESTA CASA LEGISLATIVA, SOBRE O ANDAMENTO DAS IN-
VESTIGAÇÕES ACERCA DO HOMICÍDIO DO POLICIAL MILI-
TAR, SR. ANTÔNIO CARLOS MARQUES SANTOS, OCORRIDO 
NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, VÍTIMA DE ASSALTO NO 
COLETIVO NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, NAS 
PROXIMIDADES DO BAIRRO DO VINHAIS. TRANSFERIDO 
DA O. D.  DE 09 E 16/03/22, POR  FALTA DE QUORUM. TRANS-
FERIDO DA ORDEM DO DIA 23/03/2023 DEVIDO A AUSÊNCIA 
DO AUTOR.

13. REQUERIMENTO Nº 67/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA 
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO, EM 
VIRTUDE DE ESTAR REPRESENTANDO ESTE PODER EM UM 
EVENTO EXTERNO. TRANSFERIDO PARA A ORDEM DO DIA 
29/03/2022.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 28/03/2022 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 140/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO À 
PRÁTICA DE CORRIDAS DE RUA NO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 141/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A 
POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-
LIAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 142/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO JOSÉ SARAMAGO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E PO-
LÍTICAS PÚBLICAS - IJS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 148, DE AUTORIA DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO, DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA 
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE 

ESPECIALISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, DE QUE TRATA O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

PROJETO DE LEI Nº 149, DE AUTORIA DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO, ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 
9.936, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 135/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE TORNA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE PINHEIRO - MA.

PROJETO DE LEI Nº 136/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXA-
ME DE COLONOSCOPIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO 
ESTADO DO MA.

PROJETO DE LEI Nº 137/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, EQUIPARA AS MÁS-FORMAÇÕES CONGÊ-
NITAS FENDA PALATINA E FISSURA LABIOPALATINA ÀS DE-
FICIÊNCIAS FÍSICAS, PARA EFEITOS JURÍDICOS, NO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 138/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES INDIVIDUALIZADAS RELATIVAS A VIAGENS 
AÉREAS CUSTEADAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 139/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE AU-
XÍLIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE 
REDUZIDA NOS SUPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS 
CONGÊNERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 11/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
SENHOR WASHINGTON LUÍZ DE OLIVEIRA. 

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 131/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO NETO EVANGELISTA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O “CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO SONHO 
MEU”, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 132/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM IDOSOS E ORIENTAÇÕES 
DE PRIMEIROS SOCORROS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 133/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, PROÍBE NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, A COMERCIALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E 
ACESSÓRIOS INFANTIS, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, BO-
RATO DE SÓDIO, TETRABORATO DE SÓDIO OU BÓRAX, SEM 
CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE FEDERAL COMPE-
TENTE.

PROJETO DE LEI Nº 134/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADRIANO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O 
INSTITUTO “ACIRIA PRADO-IAP”.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N°10/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS AO SENHOR FERNANDO ANTÔNIO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 130/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CÉSAR PIRES, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DA 
ABELHA TIÚBA NO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 28 de março de 2022.
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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo 

Rios
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Ama-

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

Deputados (as):
Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 

Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Már-
cio Honaiser, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio 
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): An-
dreia Martins Rezende, César Pìres, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Dou-
tora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Hélio Soares, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio. 

 
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a 
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RILDO AMARAL (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro 
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RICARDO RIOS – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 143 / 2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A SOCIEDADE ESPORTIVA 
ATLÂNTICO.

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Espor-
tiva Atlântico. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE MARÇO DE 2022. - DR.YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Em 28 de Dezembro de 1980, moradores sobre a liderança do se-
nhor Orlando Gomes, reuniram-se com o objetivo de fundar uma agre-
miação esportiva que viesse a propiciar lazer e cooperação através do 
futebol, nascendo, a partir disso, a Sociedade Esportiva Atlântico, com 
o objetivo precípuo de contribuir na formação da cidadania de jovens e 
crianças,  afastando-os do risco de drogadição e violência.

Desde sua criação, esta entidade passou a desenvolver atividades 
esportivas em todas as categorias, priorizando, contudo, o futebol de 
campo. O atendimento sempre foi feito atendendo, especialmente, ado-
lescentes carentes, frequentes ou não na escola formal. Compreendendo 
que a prática de atividades físicas e esportivas é fundamental para uma 

vida saudável e, em razão disso, deve ser incentivada por toda a socie-
dade como complemento à educação.

O Esporte possibilita à criança e ao jovem o estabelecimento de 
preceitos e valores que podem contribuir para a formação de um cida-
dão ético e responsável socialmente. Conceitos como liderança, coope-
ração, solidariedade, trabalho em equipe e qualidade de vida podem ser 
trabalhados no ambiente educativo proporcionado pelo esporte. 

Nesse contexto, a Sociedade Esportiva Atlântico executa projetos 
de prática esportiva na seara do futebol visando à redução da vulnerabi-
lidade de crianças e adolescentes, como forma de contribuir com o de-
senvolvimento funcional ao longo da vida e proporcionar experiências 
positivas desenvolvida no campo de futebol e fora dele.

Para além deste projeto, a entidade já se faz presente no Fórum 
Estadual DCA, é também membro Titular do Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA, e do Conselho Esta-
dual dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CEDCA.

Na atualidade, além da Escola de Futebol, em parceria com o 
INEED, está sendo executado o projeto “Geração de Ouro de Judô”, pa-
trocinado pela Empresa Vale, por intermédio, do Ministério do Esporte, 
fundamentado pela Lei de Incentivo ao Esporte.

Ademais, várias ações são desenvolvidas por meio de atividades 
pontuais, como distribuição de cestas básicas e auxilio assistencial de 
profissionais da psicologia. Pontua-se ainda que algumas parcerias são 
firmandas com esse intuito, das quais destacam-se: o Instituto Sorrin-
do e Aprendendo, e com o Hospital São Domingos. Por conseguinte, a 
instituição atua ainda com apoio assistencial para famílias de jovens 
usuários de drogas, em parceria com o Fórum de Politicas Publicas 
Sobre Drogas.

Com fulcro nos relevantes trabalhos sociais desenvolvidos por 
essa instituição, apresentamos o presente projeto de lei, razões pelas 
quais conto com o voto dos nobríssimos Parlamentares em sua apro-
vação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE MARÇO DE 2022. - DR.YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 144/2022

AUTORIZA A CRIAÇÃO DO 
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO 
AO ESPORTE. 

Art. 1º Fica autorizada a criação do Fundo Estadual de Incen-
tivo ao Esporte, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 
Juventude. 

Art. 2º O Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte destina-se ao 
financiamento de projetos esportivos e paradesportivos, sem discrimi-
nação de sexo ou etnia, de iniciativa de pessoas físicas e de pessoas 
jurídicas de direito público e de direito privado com os seguintes prin-
cípios e objetivos: 

I – descentralização administrativa e apoio institucional às fede-
rações esportivas; 

II – promoção prioritária do desporto escolar, paradesporto e do 
desporto eletrônico; 

III – a prática e o desenvolvimento do esporte e do lazer entre 
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, 
pessoas com deficiência e pessoas idosas; 

IV – formação continuada, nas áreas do conhecimento, aplicadas 
ao esporte e lazer, de atletas, paratletas, dirigentes, árbitros, técnicos, 
profissionais da área de educação física e áreas afins; 

V – incremento do interesse da população pela prática habitual 
de esportes; 

VI – construção, ampliação e recuperação de instalações esporti-
vas públicas, prioritariamente em territórios de periferia e demais áreas 
populares;

VII – apoio a atletas de alto rendimento; 
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VIII – fomento ao esporte feminino; 
IX – apoio a atletas paralímpicos e aos clubes de pessoas com 

deficiência. 
Art. 3º Poderão ser constituídos recursos do Fundo Estadual de 

Incentivo ao Esporte: 
I – recursos provenientes de dotações orçamentárias do Estado; 
II – doações, auxílios e transferências de entidades nacionais, in-

ternacionais, governamentais e não governamentais; 
III – empréstimos e outras contribuições financeiras de entidades 

nacionais e internacionais; 
IV – recursos de transferências negociadas e não onerosas, junto 

a organismos nacionais e internacionais de apoio e fomento; 
V – recursos oriundos da amortização, correção, juros, multas 

dos financiamentos efetuados pelo próprio Fundo e outros eventuais 
rendimentos provenientes de operações financeiras realizadas com re-
cursos do Fundo; 

VI – recursos patrimoniais; 
VII – devolução de remanescentes de projetos, restituição de va-

lores decorrentes da falta de prestação de contas, ou de inconsistências 
destas, e demais irregularidades, previstas em regulamento; 

VIII – outros recursos, créditos e rendas adicionais ou extraordi-
nárias que, por sua natureza, lhe possam ser destinadas; 

IX – os recursos de origem orçamentária da União destinados a 
programas esportivos e transferências, do tipo fundo a fundo, prove-
nientes da União; 

X – recursos provenientes das loterias esportivas estadual e Fe-
deral. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá conceder incentivo 
a empresas que contribuam para o fundo, podendo deduzir do saldo 
devedor do ICMS. 

Art. 4º Os recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Espor-
te serão aplicados em consonância com o disposto no Artigo 2º desta 
Lei e com os princípios da preservação da integridade patrimonial do 
Fundo e da maximização dos resultados e da cooperação sob os aspec-
tos esportivo, social, ambiental e econômico, tendo, ainda, as seguintes 
finalidades: 

I – o treinamento e a participação de atletas, paratletas e equipes 
esportivas em competições; 

II – a criação de prêmios, inclusive em espécie, para reconheci-
mento de boas práticas do esporte e do lazer no Estado; 

III – a concessão de Bolsa-Atleta destinada a atletas e paratletas 
praticantes do desporto e paradesporto de rendimento, em todas as suas 
formas de expressão; 

IV – a modernização, o gerenciamento e a transparência dos pro-
cedimentos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, através da aqui-
sição de equipamentos e sistemas informatizados. 

Art. 5º Na aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Incentivo 
ao Esporte, observados os prazos definidos em regulamento, o Poder 
Executivo publicará editais de incentivo ao esporte e ao lazer, cujos be-
neficiários serão pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, de caráter estritamente esportivo. 

§ 1º Serão definidos pelos editais de incentivo ao esporte: 
I – os requisitos e as condições de inscrição de projetos candida-

tos à obtenção de apoio financeiro do Fundo; 
II – as hipóteses de vedação à participação no processo seletivo; 
III – os critérios para a seleção e a aprovação dos projetos ins-

critos; 
IV – outras determinações que se fizerem necessárias. 
§ 2º O Estado designará a forma dos processos de análise, da 

seleção e do julgamento de mérito dos projetos inscritos, nos termos dos 
editais de incentivo ao esporte. 

§ 3º Os editais observarão a igualdade entre atletas do sexo 
masculino e feminino, tanto em relação ao número de atletas 
beneficiados quanto em relação aos valores investidos, salvo quando 
a atividade apoiada pelo edital for específica de apenas um dos sexos. 

Art. 6º O Estado poderá administrar os recursos do Fundo em diá-
logo permanente com a sociedade civil relacionado à pauta esportiva, 
em especial, atletas, ex-atletas, técnicos e demais profissionais ligados 
ao esporte, professores de educação física e mobilizadores de projetos 
esportivos, entre outros. 

§ 1º Esses recursos serão destinados mediante premiações, 
acordos, contratos, termos de compromisso, convênios, ajustes, 
protocolos e patrocínios. 

§ 2º O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço no término 
de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, 
a crédito do mesmo Fundo. 

Art. 7º Na divulgação dos projetos beneficiados pelo Fundo Esta-
dual de Incentivo ao Esporte, deverá constar o registro do apoio institu-
cional do Estado do Maranhão.

Art. 8º Os projetos aprovados e executados com recursos do Fun-
do Estadual de Incentivo ao Esporte serão acompanhados e avaliados 
pelo Estado. 

Art. 9º Os projetos incentivados pelo Fundo deverão apresentar 
ao Estado a prestação de contas. 

Art. 10. Os projetos aprovados no âmbito do Fundo Estadual de 
Incentivo ao Esporte deverão ter caráter estritamente desportivo. 

Parágrafo único. É vedada a aprovação de projetos que promo-
vam atividades relacionadas ao futebol profissional, nos termos da Lei 
Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998. 

Art. 11. O Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte terá escri-
turação contábil própria e a aplicação de seus recursos estará sujeita 
à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 13. O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais ne-

cessários para o cumprimento desta Lei. 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE MARÇO DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 145 / 2022

Considera de Utilidade Pública a 
Associação Independente Clube de Tênis 
de Mesa, com sede e foro no município de 
São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, a Associação In-
dependente Clube de Tênis de Mesa, inscrito sob o número de CNPJ 
22.433.939/0001-82 com sede e foro no Município de São Luís, no Es-
tado do Maranhão.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel 
Bequimão”, em São Luís, 24 de março de 2022. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

A Associação Independente Clube de Tênis de Mesa, inscrito sob 
o número de CNPJ 22.433.939/0001-82 com sede e foro na cidade de 
São Luís, no Estado do Maranhão, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com endereço na Rua P. Qd 12, nº 03, Parque Athenas, 
São Luís – MA, CEP: 65.072-540, Instituição sem fins lucrativos que 
tem por finalidade e objetivos: 

•	 Divulgar e incrementar os esportes, tendo como modalidade 
principal o tênis de mesa e secundaria os demais desportos, enquadrado 
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nas normas das respectivas federações maranhenses, incentivando as 
culturas físicas, intelectuais, morais e cívicas dos desportistas, especial-
mente da juventude;

•	 Promover realizações de campeonatos, torneios, competições 
e treinamentos;

•	 Promover ações públicas na defesa dos direitos de toda po-
pulação desportista;

Por se tratar de uma associação dedicada a desenvolver projetos 
nas áreas desportistas, educativas, culturais e sociais, ajudando no bem 
estar de pessoas, tem benefício relevante para sociedade. Portanto, é de 
justiça que o Estado também a considere como de Utilidade Pública.

  
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel 

Bequimão”, em São Luís, 24 de março de 2022. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI N° 146 / 2022

Institui Carteira de Identificação de 
Pessoas com Doenças Raras no Estado 
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º Fica instituída a Carteira de Identificação da Pessoa com 
Doença Rara no Estado do Maranhão - CIPDR.

Parágrafo único: Consideram-se doenças raras todas aquelas cuja 
incidência seja igual ou superior a sessenta e cinco em cada cem mil 
pessoas que estejam listada no CID-10 ou esteja listada na ORPHA-
NET.

Art. 2º A Carteira de Identificação da Pessoa com Doença Rara 
será emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão mediante 
a apresentação, pelos interessados, dos laudos médicos que comprovem 
o quadro clínico da doença rara, podendo ser estabelecido e regulamen-
tado fluxo com as respectivas Secretarias Municipais de Saúde;

§1º O documento de que trata o caput conterá as seguintes 
informações:

I - nome completo, filiação, local e data de nascimento, núme-
ro da carteira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e 
número de telefone do identificado;

II - fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) 
centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado;

III - nome completo, documento de identificação, endereço resi-
dencial, telefone e email do responsável legal ou do cuidador, nos casos 
em que couber;

IV- identificação do órgão expedidor e assinatura do servidor res-
ponsável;

V- descrição do diagnóstico e/ou respectivo código CID-10 (Ca-
dastro Internacional de Doenças) e nos casos em que a respectiva doen-
ça rara não estiver descrita do CID 10, o médico poderá utilizar o códi-
go do ORPHANET (código ORPHA), desde de que justificado seu uso;

VI - as condições específicas de saúde, inclusive indicação de 
medicação de uso contínuo, cuja divulgação possa contribuir para pre-
servar a saúde ou salvar a vida do titular;

Art. 3º Os portadores da Carteira de Identificação das Pessoas 
com Doenças Raras farão jus aos seguintes direitos:

I - atendimento preferencial nas repartições públicas;
II - atendimento preferencial em estabelecimentos privados;
III - em caso de pessoa em idade escolar, direito à matrícula no 

estabelecimento público de ensino mais perto de sua residência;
IV - expedição de cartão de estacionamento da pessoa com de-

ficiência para utilização de vagas de estacionamento destinadas a esse 
público.

V - direito ao assento preferencial nos transportes públicos.
Art. 4º O Poder Executivo definirá, por meio de decreto a ser 

emitido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação 
desta Lei a devida regulamentação para a expedição e padronização da 
Carteira de Identificação das Pessoas com Doenças Raras.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correm por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A finalidade deste projeto é criar uma ferramenta que facilite o 

acesso de pessoas com doenças raras aos direitos estabelecidos pela le-
gislação vigente, bem como o acesso prioritário, no transporte público, 
em vagas de estacionamento e em repartições públicas e privadas de 
uso coletivo.

Doenças raras são aquelas que acometem 65 a cada 100 mil in-
divíduos, ou seja 1,3 pessoas para cada 2 (duas) mil. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, as doenças raras (DR) são caracterizadas por uma 
diversidade ampla de sintomas, podendo variar de acordo com a doença 
e a fisiologia de cada pessoa. Elas, geralmente, são crônicas, progressi-
vas e impactantes, podendo ser degenerativa e, inclusive, levar a morte.

Dados mostram que cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil 
possuem doenças raras e desse total, por volta de 450 mil são mara-
nhenses, conforme relatado no III Fórum de doenças raras no Maranhão 
realizado em 2018.

Importante salientar que, algumas doenças raras não apresentam 
traços visíveis, o que dificulta as pessoas que se enquadram nessa con-
dição de ter acesso prioritário. 

Desta forma, a criação da carteira de identificação facilitará a 
vida de parte da população trazendo maior dignidade aos portadores 
de doenças raras que, infelizmente, lidam com injustiças e total desca-
so justamente por não poderem ter um documento que demonstre sua 
condição de fragilidade.

Nossa intenção é propor uma medida que garanta não só o respei-
to aos direitos, mas que facilite a identificação pelos serviços de saúde 
pública de cidadãos acometidos de doenças raras no Estado do Mara-
nhão.

Ressalta-se que conforme consta no art. 24 da CF/88, cabe a 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente so-
bre defesa da saúde, então por todo o exposto peço apoio dos nobres 
colegas a aprovação desse projeto de lei

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”, em São Luís, 24 de março de 2022 - Pará Figueiredo - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI N° 147 / 2022

Dispõe sobre o direito do portador 
de distúrbios mentais a ingressar e per-
manecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhado de cão de suporte emocio-
nal, no Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º É assegurado, à pessoa com transtornos mentais acompa-
nhada de cão de suporte emocional, o direito de ingressar e de perma-
necer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso co-
letivo, em qualquer meio de transporte público e em estabelecimentos 
comerciais, no Estado de Maranhão.

Art. 2º Para a identificação da pessoa com transtornos mentais é 
necessário apresentar atestado emitido por um psiquiatra ou psicólogo 
indicando o benefício do tratamento com o auxílio do cão de suporte 
emocional, devendo este atestado ser renovado a cada 06 (seis) meses.

Art. 3º É vedado o ingresso e a permanência nos locais descritos 
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no Art. 1º desta Lei, caso o atestado da pessoa com transtornos mentais 
estiver vencido.

Art. 4º O cão de suporte emocional é de responsabilidade de seu 
dono e deve ter o adestramento de obediência básica e isento de agres-
sividade, comprovado por instituição ou profissional autônomo através 
de certificado, contendo o nome e o Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ) do centro de treinamento ou o nome e CPF do instrutor 
autônomo.

Art. 5º A identificação do cão de suporte emocional dar-se-á por 
meio da apresentação dos seguintes itens:

I - crachá da cor branca afixado no colete, contendo nome do 
tutor, nome do cão, fotografia e raça;

II - colete da cor vermelha com a identificação de “suporte emo-
cional”;

III - carteira de vacinação atualizada, com comprovação da vaci-
nação múltipla e antirrábica, assinada por médico veterinário; e

IV - certificado do adestramento mencionado no Art. 4º desta Lei.

Art. 6º O ingresso de cão de suporte emocional é proibido nos 
locais em que seja obrigatória a esterilização individual.

Art. 7º Constitui ato de discriminação qualquer tentativa voltada 
a impedir ou dificultar o gozo do direito previsto no Art. 1º desta Lei 
e seu descumprimento sujeitará o infrator a multa de 100 (cem) a 200 
(duzentas) Unidades Fiscais de Referência do Maranhão – UFR-MA, 
devendo o valor ser revertido para o Fundo Estadual de Proteção e De-
fesa dos direitos do consumidor - FPDC.

Art. 8º É vedada a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos 
vinculados, direta ou indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão de 
suporte emocional nos locais previstos no Art. 1º, sujeitando o infrator 
ao pagamento da multa disposta no artigo anterior.

Art. 9º Fica vedada a utilização do cão de suporte emocional de 
que trata esta Lei para fins de defesa pessoal, ataque ou quaisquer ações 
de natureza agressiva, bem como para a obtenção de vantagens de qual-
quer natureza.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Este projeto tem por finalidade garantir as pessoas portadoras de 

doenças psiquiátricas, tais como: transtornos de ansiedade, depressão e 
síndrome do pânico, a possibilidade de permanecer em locais públicos 
e privados de uso coletivo, com animais que lhes prestam assistência de 
suporte emocional. 

Entende-se por animal de suporte emocional aquele que presta 
auxilio, com fins terapêuticos, ao tratamento de pessoas portadoras de 
doenças mentais, proporcionando efetiva melhora na vida do paciente 
ao minimizar os sintomas gerados pela doença. 

O periódico científico “Journal of Psychiatric Research”, em es-
tudo recente sobre os benefícios da adoção de cão de suporte emocio-
nal, concluiu que esses animais aumentam a eficácia de medicamentos 
antidepressivos em pacientes em tratamento.

Outrossim, os cães de suporte emocional ajudam seus tutores de 
inúmeras maneiras. O companheirismo gera sensação de bem estar, re-
duzindo os níveis de estresse e ansiedade. E o fato de o tutor possuir 
diversas responsabilidades, como passear, alimentar e cuidar, faz com 
que tenha motivos para se distrair, se sentir útil com uma ocupação 
que lhe traga responsabilidade e motivação para superar as dificuldades 
geradas pela doença.

Outro ponto positivo é a realização de caminhadas com o ani-
mal, onde o paciente terá a oportunidade de realizar atividade física e 
socializar com outras pessoas, o que também lhe proporciona chance de 
enfrentar melhor os desafios que a doença lhes acarreta.

Importante ressaltar que, há um crescimento contínuo de casos 
em que pessoas estão sendo beneficiadas por esse tipo de suporte emo-
cional, e a cada dia torna-se mais evidente a importância e aceitação 
dessa prática terapêutica. Porém, lugares de acesso público e privado de 
uso coletivo bem como meios de transporte, são resistentes a permissão 
de acesso desses cães, e por isso, impedem o ingresso e a permanência 

dos mesmos.
É de extrema relevância que os estabelecimentos comerciais 

entendam que os cães de suporte emocional, não são apenas um animal 
de estimação, mas sim uma ferramenta de auxilio no tratamento de 
pessoas portadoras de doenças psiquiátricas.

Assim como os animais de assistência (cão guia para cegos e cão 
de serviço) são importantes no auxílio e tratamento de pessoas portado-
ras de deficiência, os cães de suporte emocional também trazem efetiva 
melhora na condição de vida da pessoa com transtornos de ansiedade, 
depressão e afins.

Por todo exposto, pedimos aos nobres colegas o apoio para a 
aprovação desse projeto de lei.          

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”, em São Luís, 24 de março de 2022 - Pará Figueiredo - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO Nº 069 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, re-
queiro a Vossa Excelência que após ouvido o plenário, seja realizado 
Sessão Solene no dia 19 de maio do corrente, para a entrega da Medalha 
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Jornalista, escritor e poeta 
Pergentino Holanda.

Plenário Deputado Nagib Haickel em São Luís 19 de março de 
2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1885/2022

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 Diretor Presidente da empresa Equatorial Energia - Ma-
ranhão, o Senhor Augusto Miranda da Paz Junior, solicitando, em 
caráter de urgência, que sejam adotadas todas as medidas necessárias 
para disponibilizar os serviços públicos de energia elétrica no balneário 
Combos, no Município de São João dos Patos, Maranhão. 

Ocorre que a universalização de energia elétrica ainda não é uma 
realidade de todo o estado do Maranhão. Diante disso, faz-se necessário 
o fornecimento de energia elétrica em localidades rurais, sobretudo no 
povoado supracitado, razão pela qual justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de março 
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 1886/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
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que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1887/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1888/2022

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 implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1889/2022

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 implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1890/2022

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 implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1891/2022

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 implemen-
tação de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 

durante o próprio exame de colonoscopia.
Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 

é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1892/2022

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 Lajeado Novo, Senhora Ana 
Léa Barros Araújo, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1893/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
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(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1894/2022

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 implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1895/2022

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 Gilber-
to Braga Queiroz, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1896/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, 
Senhor Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1897/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinaldo 
Guimarães de Melo, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1898/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor 
Lindomar Lima de Araújo, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1899/2022

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 implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Mari-
nho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1900/2022

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 implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Mari-
nho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
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que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1901/2022

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 implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1902/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1903/2022

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 Matões do Norte, Senhor 
Solimar Alves de Oliveira, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1904/2022

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 implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1905/2022

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 implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 

durante o próprio exame de colonoscopia.
Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 

é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1906/2022

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 Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1907/2022

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 implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
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(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1908/2022

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 Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1909/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1910/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton 
José Sousa Santos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1911/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1912/2022

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 Jo-
sei Rego Ribeiro, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 

é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1913/2022

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 implementação de políticas públicas vi-
sando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1914/2022

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 implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
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doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1915/2022

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 Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1916/2022

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 Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a imple-
mentação de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal 
por meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Cam-
panha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1917/2022

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 Ma-
ria Paula Azevedo Desterro, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1918/2022

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 Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1919/2022

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 implementação de políticas pú-
blicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 

durante o próprio exame de colonoscopia.
Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 

é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1920/2022

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 implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1921/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
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que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1922/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1923/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1924/2022

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 implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Mari-
nho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1925/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1926/2022

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 Pedro do Rosário, Senhor 
Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1927/2022

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 implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1928/2022

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 implementação de políticas públicas visan-
do combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de infor-
mações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
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doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1929/2022

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 implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1930/2022

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 implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1931/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula Lo-
bato, solicitando a implementação de políticas públicas visando com-
bater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informações 
profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1932/2022

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 implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1933/2022

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 implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Mari-
nho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 

é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1934/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor 
Francisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1935/2022

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 Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
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(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1936/2022

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 Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1937/2022

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 Presidente Dutra, Senhor 
Raimundo Alves Carvalho, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1938/2022

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 Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1939/2022

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 Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1940/2022

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 Presidente Sarney, Senhora Valé-
ria Moreira Castro, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1941/2022

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 Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1942/2022

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 Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
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(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1943/2022

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 Raposa, Senhor Eudes da Sil-
va Barros, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1944/2022

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 Riachão, Senhor Ruggero Felipe 
Menezes dos Santos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1945/2022

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 Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1946/2022

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 Rosário, Senhor José Nilton Pi-
nheiro Calvet Filho, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1947/2022

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 Sambaíba, a Senhora Maria 
de Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1948/2022

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 Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1949/2022

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 Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
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(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1950/2022

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 Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando a implementação de políticas públi-
cas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação 
de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Mari-
nho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1951/2022

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 Santa Luzia, Senhora Francile-
ne Paixão Queiroz, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1952/2022

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 Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1953/2022

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 Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a implemen-
tação de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1954/2022

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 Santa Rita, Senhor Hilton 
Gonçalo de Sousa, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1955/2022

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 Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiagosolicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1956/2022

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 Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
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que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1957/2022

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 Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1958/2022

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 São Benedito do Rio Preto, 
Senhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1959/2022

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 São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando a implementação de políticas públicas visando com-
bater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informações 
profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1960/2022

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 São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de março de 
2022.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1961/2022

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 São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando a implemen-
tação de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 

dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de março de 
2022.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1962/2022

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 São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1963/2022

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 São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
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informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1964/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a Se-
nhora Edinalva Brandão Gonçalves, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1965/2022

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 São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1966/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor 
Emerson Lívio Soares Pinto, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
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do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1967/2022

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 São João do Carú, Senhor 
Antônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1968/2022

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 São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 

doença) (INCA, 2021).
Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 

iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1969/2022

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 São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1970/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1971/2022

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, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos,  solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1972/2022

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 São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1973/2022

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 São Luís, Senhor Eduardo Sa-
lim Braide, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
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durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1974/2022

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 São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a 
implementação de políticas públicas visando combater o Câncer Co-
lorretal por meio da disseminação de informações profiláticas acerca 
da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1975/2022

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 São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 

que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1976/2022

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 São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1977/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando a implementação de po-
líticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1978/2022

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 São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando a implemen-
tação de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por 
meio da disseminação de informações profiláticas acerca da Campa-
nha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1979/2022

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 São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1980/2022

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 São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disse-
minação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
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se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1981/2022

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 São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disse-
minação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1982/2022

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 Satubinha, Senhor Orlan-
do Pires Franklin, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 

que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1983/2022

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 Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1984/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1985/2022

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 Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1986/2022

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 Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1987/2022

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 Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando a implementação de políti-
cas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da disse-
minação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
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durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1988/2022

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 Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1989/2022

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 Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 

o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1900/2022

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 Timbiras, Senhor Antônio Bor-
ba Lima, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1991/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1992/2022

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 Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1993/2022

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 Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1994/2022

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 Tuntum, Senhor Fernando Por-
tela Teles Pessoa, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
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é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1995/2022

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 Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando a implementação de políticas públicas visando 
combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de informa-
ções profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1996/2022

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 Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1997/2022

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 Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1998/2022

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 Urbano Santos, Senhor Clemil-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022 41
ton Barros Araújo, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 1999/2022

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 Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 2000/2022

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 Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 2001/2022

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 Vila Nova dos Martírios, Se-
nhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
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é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 2002/2022

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 Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 2003/2022

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 Vitorino Freire, Senhora Luan-
na Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 

(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 2004/2022

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 Zé Doca, Senhora Maria Jo-
senilda Cunha Rodrigues, solicitando a implementação de políticas 
públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da dissemi-
nação de informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul 
Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, 
o qual é um dos três tipos que mais atingem os brasileiros. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas recebem o diagnóstico do câncer colorretal 
(20.520 homens, 20.470 mulheres e cerca de 20 mil óbitos por causa da 
doença) (INCA, 2021).

Pontua-se que o Câncer Colorretal se refere aos tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso (cólon) e no reto (parte final do 
intestino). Alerta-se que diagnóstico precoce, por meio do exame de 
colonoscopia, é essencial para: diminuição da incidência desses tumo-
res; aumento das chances de cura e preservação da qualidade de vida 
dos pacientes. Isso só é possível pois a maioria dos cânceres colorretais 
se desenvolvem a partir de lesões benignas visualizadas e removidas 
durante o próprio exame de colonoscopia.

Imperioso se faz mencionar também que o câncer de colorretal 
é o único capaz de ser tratado na fase pré-cancerosa. Diferentemente 
do câncer de mama e de próstata, cujos exames, indicados anualmente, 
servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do cân-
cer. Desta feita, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de março 
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 2005 /2022

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
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Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Saúde do Estado- 
SES,  por meio do secretário, Carlos Lula, que seja feita a aquisição de 
01 (uma) ambulância para a cidade de Cururupu/MA.  

A presente solicitação tem como objetivo a aquisição desse im-
portante instrumento para a saúde, assegurar o transporte dos pacientes 
com conforto, levando um atendimento médico mais rápido e eficiente 
aos seus munícipes.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 23 DE MARÇO 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 2006 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Maranhão, Sr. Flávio Dino, solicitando a Implantação de 
um Centro de Atenção à Saúde Bucal, conhecida como projeto Sorrir 
para o município de Itapecuru-Mirim. 

Sugerindo que as Instalações do Projeto poderão ser feitas nas 
dependências do Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, onde se as-
segura espaço para desenvolver o projeto. 

O Programa Sorrir é referência para o diagnóstico precoce do 
câncer bucal, além de atendimentos de pessoas com necessidades es-
peciais. Visando também um grande impacto na qualidade de vida dos 
moradores da cidade de Itapecuru e Região.

A adoção da presente indicação busca beneficiar os itapecuruen-
ses promovendo à saúde bucal e bem-estar da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE MARÇO DE 2022. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2007/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Go-
vernador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de 
Educação, Senhor Felipe Camarão, com a presente indicação que obje-
tiva a Construção de uma Quadra Poliesportiva no Colégio Militar 
Tiradentes IV, no município de Caxias/MA.

A construção de uma Quadra Poliesportiva se torna necessária 
diante da atual situação em que se encontra a quadra do Colégio Mi-
litar Tiradentes IV. Atualmente, a estrutura já se encontra totalmente 
comprometida, não permitindo aos alunos que possam gozar de suas 
atividades físicas escolares de forma eficaz e correta.

Sabemos que a prática de atividade física é necessária para a for-
mação de uma juventude saudável e ao mesmo tempo proporciona a 
formação de cidadãos dignos e capazes de colaborarem no desenvolvi-
mento de uma sociedade com menos desigualdade, responsável e cum-
pridora de suas obrigações.

 É certo que não só os discentes e docentes do Colé-
gio Militar Tiradentes IV ganharão com este benefício, mas sim toda a 

população caxiense, pois a construção d referida Quadra poliesportiva 
é indispensável para a disseminação de atividades esportivas tanto no 
meio dos jovens como entre os cidadãos adultos.

Entendemos que a presente solicitação é de suma importância, 
pois objetiva oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e in-
telectual aos jovens da nossa terra, que desejam uma melhoria na sua 
formação profissional. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de março 
de 2022. - Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual 

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Expediente lido. À publicação. Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas, não temos por ora nenhum orador inscrito. Eu vou aguardar 
uns dois a três minutos para que possamos verificar aqui se atingimos 
o quórum para deliberação. Senhores Deputados, enquanto aguardamos 
para que complete o quórum, eu gostaria de fazer uma referência à 
reunião que houve agora há pouco, reunião extraordinária da Comissão 
de Constituição e Justiça. Assim como esta sessão, ela não é uma 
sessão extraordinária, mas nós não estamos ainda, não voltamos em 
definitivo para as sessões das segundas-feiras. Convoquei a sessão de 
hoje para que pudéssemos avançar nas muitas matérias constantes da 
Ordem do Dia e que já estão acumuladas há algumas semanas. Hoje, a 
Comissão de Constituição e Justiça se reuniu e, a partir da decisão do 
Deputado Márcio Honaiser de declinar da Presidência, ele conversou 
comigo algumas vezes sobre o assunto e me disse que, embora estivesse 
muito à vontade no cargo para a função para a qual foi eleito, ele estava 
considerando que este impasse estava gerando mal-estar na Casa dentre 
os colegas. Por isso, em nenhum momento por pressões que sejam 
para além das fronteiras desta Assembleia, em nenhum momento por 
estas pressões, a partir de uma avaliação crítica, ele resolveu declinar 
da presidência para que nós pudéssemos voltar a ter um ambiente de 
tranquilidade e o mais importante para o Maranhão, que é a Assembleia 
poder retomar a sua pauta e a sua rotina, com a boa e legítima discussão 
do dia a dia dos projetos que chegam a esta Casa. Tem projetos 
importantes aguardando para serem apreciados por este Plenário, pelas 
comissões. Então eu quero, na verdade, eu faço uma referência toda 
especial ao desprendimento do Deputado Márcio Honaiser, que podia 
ter fincado o pé. Afinal de contas ele até o momento em que declinou da 
presidência era o presidente de direito, mas, em um gesto grandeza, de 
desprendimento, de responsabilidade política para além dos objetivos 
eleitorais, o Deputado Márcio Honaiser fez esse gesto. Não só por 
isso, mas, também como me disse e aqui está presente no plenário, 
que precisava se dedicar o quanto mais aos projetos que agora são 
prioritários para ele. O Deputado Márcio Honaiser continua membro 
efetivo da CCJ. E o desfecho desta divergência com relação à CCJ, na 
minha humilde avaliação, só fez com que o Deputado Márcio Honaiser, 
que, particularmente, muitos dos que conheço, a grande maioria já tem 
um excelente conceito a seu respeito, Deputado Márcio. Agora temos 
ainda mais a convicção de que V. Ex.ª preza pelo Maranhão e pelo bom 
funcionamento deste legislativo até mais do que posições pessoais. 
Portanto fica o meu reconhecimento, a minha gratidão pelo seu gesto, 
embora tenho absoluta convicção de que V. Ex.ª tem toda a condição 
de presidir qualquer comissão desta Casa, mas foi um gesto realmente 
importante para o Maranhão, um gesto de entendimento interno entre os 
colegas fruto de muita discussão. E hoje chegamos a este entendimento, 
a partir da reunião que ocorreu há pouco: o presidente da CCJ passas 
a ser o Deputado Ariston. E a escolha do Deputado Ariston pelos 
membros da CCJ por unanimidade é uma demonstração da capacidade 
que o Deputado Ariston tem de diálogo com todos nós. Então sigamos e 
vamos continuar apreciando e cumprindo com responsabilidade aquilo 
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que é para cumprir, aquilo que é o dever da Assembleia Legislativa 
do Maranhão. Continuaremos firmes em harmonia, respeitando as 
diferenças e deixando que o tempo se encarregue de resolver aquilo 
que for para fora das dependências da Assembleia. Então temos já 
constituída oficialmente a nova CCJ. Hoje temos essa sessão é para 
adiantarmos um pouco a nossa grande quantidade de projetos pendentes. 
Amanhã teremos novamente sessão ordinária na quarta e na quinta e, 
se necessário for, faremos algumas sessões extraordinária para que 
possamos deixar os projetos que têm prazo para serem apreciados que 
sejam logo. Temos, por exemplo, para apreciar projetos de reajustes de 
categorias e, por força da legislação eleitoral, precisam ser aprovados 
e sancionados pelo Governador do Estado até seis meses antes da 
eleição. Então temos aí um desafio grande pela frente, mas certamente 
conseguiremos cumprir com o nosso dever. Deputado Ariston, desejo a 
V. Ex.ª sucesso e êxito no desafio que V. Ex.ª hoje assume. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrito no Pequeno Expediente, Deputado Antônio Pereira, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Deputado Othelino, é um prazer tê-lo aqui junto conosco. V. 
Ex.ª ainda há pouco se referiu à maturidade demonstrada pelo Deputado 
Márcio Honaiser. Eu gostaria de estender também essa maturidade a V. 
Ex.ª, na sua compreensão e especialmente em deixar o que acontece 
nesta Casa, dentro desta Casa, nas quatro linhas dessa Casa. Eu acho que 
V. Ex.ª demonstrou uma grande maturidade e também acompanhado aí 
pelo nosso querido Deputado Márcio Honaiser. Eu tenho certeza que 
isso engrandece e fortalece o nosso Poder diante da sociedade e diante 
dos outros Poderes também. Não poderia deixar também de parabenizar 
publicamente esse grande Deputado, essa grande figura humana, que é 
o Deputado Ariston. Deputado Ariston, parabéns, eu desejo a V. Ex.ª 
que faça ali neste ano de agitação política natural pelas eleições, que 
V. Ex.ª faça ali um grande trabalho à frente desta Comissão, que é, sem 
dúvida nenhuma, a mais importante da Casa, a CCJ. Dito isso, Senhor 
Presidente, eu quero me estender apenas por dois motivos: primeiro que 
nós teremos logo mais, eu quero aqui chamar a atenção, Deputada Betel, 
que logo mais, às 17h, estaremos aqui albergando um grande nome, 
um grande homem, que é o Dr. Carlos Lula, Secretário de Saúde, que 
vem lançar mais um livro de sua autoria, nas dependências dessa Casa. 
Ele que é servidor concursado desta Casa, emprestado ao Executivo e 
estaremos aí mais tarde. Eu queria convidar os colegas todos, apenas 
lembrá-los, nós estaremos aí um pouco mais tarde nesse momento 
importante para o Dr. Carlos Lula e para a sociedade maranhense. 
Outrossim, segundo motivo deste meu pronunciamento é apenas para 
dizer que sexta-feira passada estivemos mais cedo, inclusive nosso 
Presidente Othelino esteve mais tarde, em Dom Pedro, e o Governador 
Flávio Dino junto com o Deputado Federal Márcio Jerry e outros 
colegas Deputados Estaduais que ali estiveram inaugurando uma obra 
importante, que é exatamente um Restaurante Popular, cumprindo, 
inaugurando e entregando à população para que possa cumprir a função 
social de segurança alimentar para aquela população. Então, eu quero 
parabenizar o Governador Flávio Dino, Deputado Arnaldo Melo, 
parabenizar a Secretaria de Governo, as secretarias que são envolvidas 
na construção, na colocação dos equipamentos e na abertura destes 
Restaurantes Populares, em especial a Dra. Larissa, que sempre está 
à frente dessa questão dos Restaurantes Populares do Maranhão, mas 
falando em Dom Pedro não poderia deixar de falar do Prefeito Galego, 
do Vice-Prefeito Lucyan. Galego é um pouco menos jovem, e o Lucyan, 
mais jovem. Galego é mais experiente, com mais maturidade, o Lucyan 
é mais jovem, com mais energia, com mais vigor. É uma dupla que 
tem dado muito certo em Dom Pedro. Recebeu como presente esse 
restaurante popular, ele e a cidade, ele como prefeito da cidade, o 
seu povo, mas, há poucos dias, antes, recebeu do governo do Estado, 
das mãos do Brandão, do Vice-governador, nesse dia, o helicóptero 
do Governador Flávio Dino não pôde pousar devido o tempo, muita 

chuva, mas o Brandão ousou e fizemos ali a ordem de serviço para 
a construção de um hospital de 52 leitos para o povo de Dom Pedro. 
Dada a importância desse hospital, o município de Dom Pedro não tem 
hospital, não tem prédio próprio. Funciona hoje num prédio, digamos 
assim, inadequado para as condições atuais de vigilância sanitária hoje 
e ainda é um prédio alugado. Eu acho que foi um grande presente na 
construção política de entregar esse hospital, de dar esse hospital ao 
povo de Dom Pedro. Devo ao nosso Presidente Othelino Neto, que foi 
um dos capitães, comandantes dessa luta. Eu quero, Othelino, apenas 
ressaltar o trabalho. O povo fala que o Galego está tendo muita sorte 
com a administração em Dom Pedro, mas não, não é sorte. O Galego 
tem sido focado naquilo que quer fazer e pensa para a cidade de Dom 
Pedro. Tem sido um grande prefeito, é um grande prefeito e está focado 
em dois conceitos em sua administração, tanto ele quanto Lucyan. 
Primeiro, trabalho, suor, acordar cedo e dormir tarde, trabalhando em 
favor do povo de Dom Pedro. E segundo, na honestidade. Eu quero 
ressaltar o trabalho honesto que o Prefeito Galego está fazendo em 
Dom Pedro, porque quando você leva a coisa muito a sério, quando 
você coloca a população em primeiro lugar, como deve ser, porque 
assim deve ser, e faz a coisa com honestidade, os recursos públicos 
acabam sobrando para fazer mais investimentos. O hospital, Deputado 
Othelino, V. Ex.ª teve ter visitado, toda terraplanagem já foi feita, eu 
visitei nesse final semana, toda terraplanagem já foi feita, já se inicia 
realmente a obra física do hospital. Esse hospital tão esperado que, com 
certeza, cumprirá sua função social de dar assistência à saúde ao povo 
de Dom Pedro. Muito obrigado, Presidente, pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente Othelino, colegas deputados, imprensa 
que nos acompanha agora pelas redes sociais, como já dito aqui pelo 
nosso Presidente, abdiquei do cargo da presidência da CCJ. Fiz esse 
gesto buscando uma unidade interna, buscando uma conciliação, 
buscando uma harmonia nesse nosso poder. Quando me coloquei na vida 
pública, foi para poder servir, para poder ajudar o nosso Estado, jamais 
queria ser empecilho. Fui eleito presidente da CCJ pela maioria, mas 
não apego a cargo, não tenho vaidade. E, conversando com os colegas 
do nosso bloco, vimos a necessidade de dar esse gesto. Infelizmente 
houve uma antecipação do pleito eleitoral e isso vinha prejudicando o 
andamento dos trabalhos. A população estava sendo prejudicada, vários 
projetos, vários setores da nossa sociedade estavam com suas pautas 
paralisadas. Então a gente teve que ter esse entendimento. Espero 
poder ter contribuído. Desejo ao Deputado Ariston, que assume agora 
a CCJ, muito êxito no seu trabalho. Continuo na comissão. Estarei lá 
contribuindo, colaborando, ajudando esta Casa a desenvolver ali, a 
dar os pareceres necessários para que os projetos que lá tramitam, as 
leis que lá estão passando possam ajudar a melhorar cada vez mais a 
vida do povo maranhense. Também aproveito aqui para falar que estive 
hoje, pela manhã, na cidade de Balsas junto com o Governador Flávio 
Dino, inaugurando o Iema, um instituto tecnológico importante para a 
nossa cidade, nossa cidade no sul do Maranhão, que está virando, hoje, 
um polo educacional. A nossa família tem uma alegria muito grande 
de estar fazendo parte desse projeto de educação. Nós tínhamos um 
terreno de propriedade particular, que agora vem servir a sociedade 
balsense. Nós já temos uma vocação vinculada à educação. Levamos 
a Unibalsas para Balsas. E hoje podemos fazer parte desde o início 
desse projeto, da construção do Iema no sul do Maranhão. Um instituto 
que vem ajudar a nossa juventude, que vem dar a ela a capacitação 
para que isso possa estar em condições de competir no mercado de 
trabalho. Balsas é uma cidade que se desenvolve muito. É pujante o seu 
crescimento econômico. E as pessoas têm que estar qualificadas para 
ocupar os postos de mão de obra. Eu tenho certeza de que o Iema vai 
contribuir muito com isso. Fico feliz, então, que o Governo do Estado, 
hoje abrirá o Iema na cidade de Balsas. Deixo aqui o meu abraço a todos 
colegas deputados, à Mesa aqui e deixo um abraço ao sul do Maranhão. 
Já me dirigi de lá para cá hoje e digo: Balsas está feliz por ser esse 
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polo educacional. Lá nós temos a Ufma, temos a Uema e agora o Iema 
também vai começar a funcionar. Um abraço a todos colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Boa tarde a todos! Subo à tribuna, aproveito a oportunidade 
para parabenizar o nosso amigo Deputado Ariston, que foi conduzido à 
Presidência da CCJ. Ariston, que faça um grande trabalho lá. Parabenizo 
o nosso amigo Deputado Márcio Honaiser, que teve desprendimento 
de costurar, junto com os demais deputados, uma solução política que 
garantisse a continuidade dos trabalhos da CCJ, de maneira eficiente, 
claro, a concertação do Presidente Othelino, que foi muito hábil, viu, 
Presidente, em todo esse processo, finalmente, a gente volta a ter essa 
força de trabalho da CCJ a serviço do povo do Maranhão, só há vencedores 
em uma situação como essa. Eu só consigo visualizar vencedores 
que aqui, todos os deputados e principalmente o povo do Maranhão. 
Lamentavelmente, na contramão disso, a gente vê a iminência de uma 
nova greve de transportes, em São Luís. Foi anunciado, hoje, pela 
presidência do Sindicato dos Rodoviários de São Luís do Maranhão, 
o Marcelo Brito, que amanhã haverá nova paralisação. Nós já vimos 
uma redução de frota, apenas funcionamento de 60%, a impressão que 
a população tem é de que menos ônibus do que isso, de fato, estavam 
nas ruas, e amanhã, mais uma vez, o problema consolidado. Eu não 
consigo entender, qual a dificuldade hoje da prefeitura, para encontrar 
um caminho nessa solução, porque o problema está posto, nós temos 
uma CPI rodando na Câmara dos Vereadores, diga-se de passagem, 
ela está meio morna, morta, não tem apresentado grandes resultados, 
audiências, debates, infelizmente, e isso responde também pela própria 
inércia da prefeitura, no momento de tentar solucionar uma situação 
como essa. Mas eu não consigo entender que o Prefeito de São Luís, por 
exemplo, vai para Curitiba participar de Painel de Mobilidade enquanto 
tem uma greve aqui em São Luís acontecendo há muito tempo. Esse 
problema ele já passou do limite de ser solucionado, a gente chega hoje 
e não consegue ter uma resposta firme do Poder Público e aí quando a 
gente vai tratar de finanças da Prefeitura, ninguém pode dizer que não 
tem dinheiro em caixa. Ano passado foi o ano de melhor arrecadação 
nos últimos anos, por que aconteceu isso? Aumento inflacionário, toda 
vez um Governo, uma Prefeitura eles têm uma arrecadação maior, 
principalmente por conta da inflação, o próprio Governo do Maranhão 
teve uma arrecadação excelente, no ano passado, no final do ano, mesmo 
com esse congelamento do ICMS no ato Cotepe, que manteve aqui o 
ICMS fixo, a tributação fixa do ICMS no Estado, o Governo continua 
performando bem, do ponto de vista tributário. E a Prefeitura de São 
Luís não consegue dar uma solução para isso. A Prefeitura de São Luís 
não consegue dar uma solução dentro do sistema de saúde da capital, 
a Prefeitura de São Luís não consegue dar uma solução para o reinicio 
adequado das aulas, e isso aqui não se trata de ser Oposição, de forma 
alguma, eu estou subindo à tribuna para cobrar serviços públicos que 
são necessários. Quando a gente ajuda a construir uma eleição, como 
eu ajudei no segundo turno, nós temos todo o direito de colocar nossa 
visão sobre a Prefeitura, pelo menos para que os objetivos que foram 
prometidos naquela época, eles sejam obviamente avaliados, e não está 
sendo, hoje não existe gestão na Prefeitura, você só enxerga o prefeito 
fazendo vídeo em rede social, parece até que ele aprendeu com o 
adversário e não aprendeu mais nada depois disso, depois que terminou 
a eleição. Então, lamentavelmente, o prefeito precisa sair dessa inércia 
absoluta em que se encontra a administração pública, trazer para perto 
de si pessoas mais eficientes do ponto de vista da gestão, porque isso 
precisa acontecer e, claro, mobilizar o servidor público municipal. Hoje, 
o município de São Luís tem um funcionalismo público completamente 
desmotivado, e isso não é culpa do servidor, isso é uma política de 
desmonte do funcionalismo público municipal, há mais de oito anos, 
e continua assim. Ao contrário do que foi prometido em campanha, 
o servidor não está sendo priorizado. Todo dia, eu recebo um direct, 
Deputado Roberto, de servidor da saúde, contratado, temporário, 
seletivo, que está atrasado na saúde. Como é que a pessoa vai ganhar 
um salário de R$ 2 mil, de R$ 1,8 mil e vai ter energia para se sacrificar 

e para cuidar de outras pessoas, ainda mais recebendo atrasado?! Não 
tem condição da coisa funcionar dessa forma, não dá para dizer que não 
tem dinheiro, porque dinheiro, a gente está vendo que tem, mas precisa 
fazer gestão, e o momento é este, não dá para esperar esse desmonte da 
gestão de São Luís. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor 
Presidente, só uma Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) – Pedi permissão aqui, porque eu tenho uma consulta e não 
poderia deixar de fazer aqui um comentário que eu acho importante 
para a Casa. Primeiro, hoje, foi a eleição do nosso Deputado Ariston 
à presidência da CCJ, uma das comissões mais importantes da Casa, 
cujo papel é importante na avaliação de todos os projetos que são 
encaminhados, mas eu quero destacar mais ainda que a Assembleia 
tem sempre uma instituição fundamental no Maranhão e na política 
mais ainda, porque esta Casa é feita de políticos, de 42 deputados, que 
representam toda uma população. Nós sabemos que vivemos hoje num 
momento de muitas divergências, o que é natural num ano eleitoral, mas 
quero aqui inclusive, primeiro, parabenizar o Senhor Presidente por ter 
tido equilíbrio na construção de um entendimento que pudesse trazer a 
normalidade de volta a esta Casa, porque o equilíbrio da Assembleia, 
a imparcialidade dela se torna fundamental para o fortalecimento 
do Estado do Maranhão. Eu quero também aqui enaltecer o nosso 
amigo, que eu sou inclusive admirador, que é o querido Deputado 
Márcio Honaiser. A decisão do Márcio, construída com o senhor, não 
me causa surpresa porque eu conheço Márcio, há muitos anos, e ele 
sempre construiu a sua vida de forma muito equilibrada, com muita 
responsabilidade e sempre se colocando também para servir. Esse é o 
ato do Deputado Márcio Honaiser, esse gesto do Márcio Honaiser, eu 
sei que isso engrandece mais ainda a sua história, porque o Márcio é um 
cidadão que tem um desapego em toda a sua vida. Eu conheço o Márcio 
desde a sua época de juventude, na juventude socialista do PDT, e ele 
conseguiu galgar espaços importantes no estado exatamente sempre 
pela sua forma equilibrada e de responsabilidade. Então, eu quero 
parabenizar o Márcio, parabenizar o Senhor Presidente por ter tido 
exatamente essa habilidade de conseguir reconstruir esse equilíbrio que 
se torna fundamental na nossa Casa Legislativa. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Obrigado, Deputado Roberto, pelas suas palavras. Inscrito no Pequeno 
Expediente o Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, boa 
tarde. Que Deus seja louvado. Cumprimentar de forma especial os 
procuradores que estão, hoje, ocupando a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Sejam todos bem-vindos. O nosso respeito, o 
nosso carinho e admiração e a defesa incondicional ao trabalho de vocês. 
Contem com o professor e Deputado Estadual Wellington do Curso. 
Sejam todos bem-vindos. Senhor Presidente, quero fazer um registro de 
duas viagens no final de semana, uma na cidade de Açailândia e outra 
na cidade de Itinga. Na cidade de Açailândia, a luta dos professores pelo 
reajuste de 33,24% e transparência das sobras dos recursos do Fundeb. 
Quero parabenizar o Vereador Lucas e a Vereadora Bernadete por 
estarem dando apoio aos professores e participarem também da nossa 
audiência, da nossa reunião na cidade de Açailândia. E a nossa luta para 
que o prefeito da cidade tenha a sensibilidade e possa conceder o reajuste 
para os professores na cidade de Açailândia. Lembrando ao prefeito da 
cidade que o dinheiro tem dono, que o dinheiro é dos professores e ele 
não está acima da lei e que ele trate de fazer o pagamento do reajuste 
de 33,24% aos professores da cidade de Açailândia. Senhor Presidente, 
estivemos também na cidade de Itinga em reunião na cidade de Itinga 
com os professores na Câmara Municipal de Itinga. Quero fazer registro 
do apoio e da atenção dos vereadores e vereadoras: Vereadora Tania, 
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Vereadora Gardênia, Vereador Leandro, Vereador Robinho, Vereador 
Will e Vereador Caboco. Apoio aos professores na cidade de Itinga 
que também estão na luta pelo reajuste de 33,24% e também rateio das 
sobras dos recursos do Fundeb. Prefeito da cidade de Itinga, respeite 
os professores. A partir de agora tem um deputado na cidade atuante 
e em defesa dos professores na cidade de Itinga. Senhor Presidente, 
nos últimos dias temos visitado a Câmara Municipal de São Luís. E, 
ao fazer a nossa visita, as nossas articulações, o contato na Câmara 
Municipal, nós temos conversado e tratado sobre um assunto de suma 
importância para a população de São Luís, que é sobre a eleição da 
Câmara Municipal de São Luís. E hoje, mais uma vez, eu estive na 
Câmara Municipal de São Luís e quero fazer aqui o registro e o apoio 
do meu querido Paulo Vitor à Presidência da Câmara Municipal de São 
Luís por vários aspectos que eu passo a mencionar e fazer o registro 
aqui agora. Conheço o Vereador Paulo Vitor muito antes de ser vereador 
e muito antes de ser deputado estadual. Então um convívio de amizade 
muito antes do Legislativo municipal e do Legislativo estadual. E eu 
faço referência a hoje o momento que vive a Câmara Municipal e eu 
tenho certeza que o Vereador Paulo Vitor dará uma grande contribuição 
para a Câmara Municipal, para a democracia e para a cidade de São 
Luís. Eu acredito, eu creio que o trabalho que será desenvolvido por 
conta da experiência adquirida pelo Vereador Paulo Victor, levará a 
Câmara Municipal de São Luís a um desenvolvimento, a um momento 
de engrandecimento e, com certeza, irá melhorar o trabalho na Câmara 
Municipal de São Luís. Vereador Paulo Victor, meu amigo Paulo Victor, 
conte com o apoio do Professor e Deputado Wellington do Curso para a 
Presidência da Câmara Municipal de São Luís. O Deputado Wellington 
do Curso, se fosse vereador, se estivesse na Câmara de São Luís, já 
teria declarado o meu apoio e o meu voto ao Vereador Paulo Victor. 
Hoje, como Deputado Estadual, faço um reconhecimento do trabalho 
do Vereador Paulo Victor e tem o apoio incondicional do Professor e 
Deputado Estadual Wellington do Curso. De 42 Deputados, o único 
Deputado que declarou apoio ao Vereador Paulo Victor à Presidência 
da Câmara de Vereadores de São Luís. Era o que tinha para o momento, 
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Projeto de Lei Complementar do Poder Judiciário, encaminhado pela 
Mensagem n° 012, altera a redação do artigo 42 A, da Lei Complementar 
n° 014, de 17 de dezembro de 1991. Este Projeto de Lei depende ainda 
de parecer. Esse Projeto de Lei como depende de parecer, sugiro 
que nós retiremos da Ordem do Dia de hoje e a CCJ reúne amanhã 
ordinariamente às 08h30 e já fica incluído na Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. Não havendo objeção, fica transferido para a Ordem do 
Dia de amanhã. Requerimentos à deliberação do plenário. Mas registro 
antes do próximo item as presenças, em plenário, do Dr. João Ricardo 
Oliveira, Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do 
Maranhão e do Procurador-Geral adjunto do Estado, Bruno Tomé 
Fonseca. Sejam bem-vindos. Apreciaremos em seguida, está constante 
aqui na Ordem do Dia o requerimento de urgência referente ao projeto 
de lei que diz respeito aos Procuradores do Estado. Requerimento nº 
016, de autoria do Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, Questão de Ordem, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Professor e Deputado Estadual Wellington do Curso, muito obrigado, 
Presidente. Presidente, o item 2 da pauta e os itens da pauta também são 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, os itens 15, 16, 17, 18, 19 
e 20 que V. Ex.ª pudesse colocar para Ordem do Dia desta terça-feira, 
por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Todos os itens ficam transferidos para sessão de amanhã, por solicitação 
do Deputado Professor Wellington do Curso. Item 3. Requerimento 
nº 027, de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. 

Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Este Projeto de Lei vai à CCJ, na sessão de amanhã, 
reunião de amanhã e amanhã mesmo estará constando na Ordem do 
Dia. Requerimento nº 028, de autoria do Deputado Ricardo Rios, (lê). 
Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Determino que seja incluído, na 
sessão de amanhã, na reunião de amanhã da CCJ e na Ordem do Dia 
desta terça-feira. Requerimento nº 37, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 44, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai às comissões para Parecer. Requerimento nº 55, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai às 
comissões para emissão de Parecer. Item 8: Requerimento nº 57/22, de 
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento nº 58 de autoria do Deputado Arnaldo Melo, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimento nº 59, de autoria do Deputado Arnaldo 
Melo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 66, de autoria 
do Deputado Adriano, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº70, 
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento nº 71, de autoria do Deputado Neto Evangelista, (lê). 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Todos os projetos, objetos dos requerimentos 
de urgência aprovados agora vão à CCJ para a emissão de parecer. 
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 42, de autoria 
do Deputado Edson Araújo, (lê). Deputado Edson está ausente. Fica 
transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 45, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso. Do 15 ao 21, todos foram retirados a 
pedido do autor. Encerramos a ordem do dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 

NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou blocos. 
Bloco Parlamentar Independente, Deputado Arnaldo Melo. Declina. 
Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade. Declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar Democrático 
PL/Republicanos, Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, V. Ex.ª sabe que esse tempo é prioritário para o Deputado 
Wellington do Curso. Se ele quiser, pode ficar com os 28 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente sessão.

Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legisla-
tiva da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e 
vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos 

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

Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, 
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Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ariston, Arnaldo Melo, César 
Pires, Daniella, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza 
Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Mace-
do, Othelino Neto, Paulo Neto, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell 
Lages e Zé Inácio Lula. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a 
palavra aos Senhores (as) Deputados (as): Doutor Yglésio, Hélio Soa-
res, Professor Marco Aurélio, Doutora Helena Duailibe  inscritos no Pe-
queno Expediente. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à 
deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 067/2022, de au-
toria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja justificada sua 
ausência da Sessão plenária realizada no dia 16 de março, em virtude de 
estar representando este Poder em um evento externo. No primeiro ho-
rário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo dos 
Partidos e Blocos Parlamentares o Deputado Wellington do Curso falou 
pelo Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente Final não houve 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de março de 2022.  

Deputado Ciro Neto
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Carlinhos Florêncio
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 013 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governa-

dor do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão a Medida Provisória nº 372, de 09 de dezembro de 2021, que 
Altera a Lei nº 11.416, de 03 de março de 2021, que institui, no âmbito 
do Programa Nosso Centro, o benefício Aluguel no Centro.

Nos termos da presente Medida Provisória, o §2º, do art. 5º, da 
Lei nº 11.416, de 03 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 5º (...)
(...)
§2º Para credenciar seus respectivos imóveis, os proprietários 

deverão comprovar regularidade cadastral do bem, bem como a sua 
situação de imóvel desocupado”. (NR)

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Programa Nosso 
Centro foi instituído por meio do Decreto nº 34.959, de 26 de junho de 
2019, com o objetivo tanto de tornar o Centro da Cidade de São Luís 
referência em inovação e desenvolvimento sustentável quanto de pre-
servar o seu valor histórico e cultural.

Por meio da Lei nº 11.416, de 03 de março de 2021, também no 
intuito de reduzir vazios urbanos na região central da Cidade de São 
Luís, foi instituído, como ação do Programa Nosso Centro, o benefício 
“Aluguel no Centro”.

O “Aluguel no Centro” objetiva estimular a habitação no Centro 
de São Luís por meio da concessão de apoio à locação de imóveis loca-

lizados na região. O apoio consiste na concessão de benefício no valor 
de 80% (oitenta por cento) do aluguel do imóvel.

Esclarece ainda a mensagem, que está editada na presente Me-
dida Provisória, que considerando que a exigência de regularidade 
fiscal, logo na fase de credenciamento, poderá, em razão do elevado 
índice de inadimplência, na região, relativamente ao IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), reduzir drasticamente o rol de proprie-
tários participantes e frustrar o objetivo do Programa (reduzir vazios 
urbanos na região central da Cidade de São Luís).

Ou seja, para credenciar seu imóvel no Aluguel no Centro, o pro-
prietário deverá comprovar apenas a regularidade cadastral do bem e 
a situação de imóvel desocupado.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem 
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão 
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
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Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administra-
tiva”. 

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, 
da CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à 
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Contudo, ao facilitar a participação dos proprietários de imó-
veis localizados no Centro de São Luís, a presente propositura, além 
de estimular a reocupação de região de grande importância para a 
Capital e para o Estado do Maranhão, poderá contribuir para que os 
proprietários, a partir da renda advinda da locação, possam regulari-
zar a situação de seus imóveis junto ao Fisco Municipal, senda essa, 
pois, a relevância da matéria.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem 
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória 
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em 
vigor de imediato.

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se fortalecer a economia maranhense, em especial no 
contexto de recessão econômica vigente, o que demanda velocidade na 
realização de mudanças normativas em prol do desenvolvimento do Es-
tado do Maranhão, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência 

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a 
relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta, tem a fi-
nalidade de que para credenciar seu imóvel no Aluguel no Centro, o 
proprietário deverá comprovar apenas a regularidade cadastral do 
bem e a situação de imóvel desocupado. Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-
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sória nº. 372/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 372/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 014 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 374, de 22 de dezembro de 2021, 
que Dispõe sobre a extinção e criação de cargos e sobre a transformação 
de unidades na estrutura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

Em síntese, a presente Medida Provisória, prevê a extinção, na 
estrutura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, de 30 (trinta) car-
gos de 1º Tenente QOPM; a criação, na estrutura da Polícia Militar do 
Estado do Maranhão, de 12 (doze) cargos do Posto de Tenente Coro-
nel QOPM e de 09 (nove) funções de Major QOPM, bem como ficam 
transformadas, na estrutura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, 
as seguintes Organizações Policiais Militares (OPM).

Esclarece a Mensagem Governamental, que com vistas à reno-
vação, equilíbrio e regularidade de ascensão profissional dentro da 
Polícia Militar do Maranhão, esta Medida Provisória extingue e cria 
cargos, bem como transforma unidades na estrutura da corporação, a 
fim de garantir o fluxo na carreira dos policiais militares e a evolução 
da política estadual de Segurança Pública, que é voltada ao cidadão e 
também à valorização do servidor militar.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa  nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 

esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem 
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão 
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
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sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, incisos IIII, IV e V, da Constituição Es-
tadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete 
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização 
administrativa”, “servidores públicos do Estado” e “estruturação e 
atribuições de órgãos da administração pública estadual”.

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Esta-
do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, 
da CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à 
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Contudo, a relevância da matéria tratada nesta Medida Provisó-
ria reside, em especial, no aperfeiçoamento da estrutura administrativa 
para tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos de respon-
sabilidade da Polícia Militar do Maranhão, o que exige a gradual rea-
dequação da práxis corporativa das instituições militares com vistas à 
preservação de direitos fundamentais e da ordem pública, bem como à 
valorização das atividades de policiamento.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem 
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória 
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em 
vigor de imediato.

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se garantir o necessário e contínuo aprimoramento das 
atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a 
própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na 
realização de mudanças administrativas, evitando-se interrupções no 
funcionamento da máquina pública, como bem esclarece a Mensagem 
Governamental.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 

jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência 

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a 
relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta, propõe a ex-
tinção e criação de  cargos, bem como a transformação de unidades na 
estrutura da corporação, a fim de garantir o fluxo na carreira dos poli-
ciais militares e a evolução da política estadual de Segurança Pública, 
que é voltada ao cidadão e também à valorização do servidor militar. 
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 374/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 374/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages                                             

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                 ______________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 016 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 554/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei Estadual nº 10.581, de 19 de abril de 2017, 
que dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento do Conselho 
Estadual de Economia Solidária do Maranhão - CEESOL e dá outras 
providências.

Em suma, o Projeto de Lei, em epígrafe, visa alterar a composi-
ção do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão onde 
sairá a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego e passará ser 
integrado pela Universidade Estadual do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que é consabido que 
a Constituição Federal retrata como objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, no art. 3º, inciso I, a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária. Discriminando o art. 193 que a 
ordem social terá como base o primado do trabalho, e como objetivo 
o bem-estar e a justiça sociais, devendo o mercado interno, na forma 
do art. 219, viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o 
bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País.

Nesse cenário, criou-se, através da Lei nº 10.581, de 19 de abril 
de 2017, no Estado do Maranhão, o Conselho Estadual de Economia 
Solidária do Maranhão - CEESOL, que, consoante previsão do art. 
1º da norma legal, consistiria em um órgão colegiado integrante da 
estrutura da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Soli-
dária - SETRES, com a finalidade de realizar a interlocução e buscar 
consensos em torno de políticas e ações de fortalecimento da economia 
solidária no Estado.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que não obstante a 
composição do CEESOL ter sido pensada de modo a tornar exequíveis 
as competências elencadas no art. 2º, dentre as quais cita-se a promo-
ção do controle social da Política Estadual de Fomento à Economia 
Solidária, bem como o planejamento, assessoramento e propositura de 
diretrizes de políticas governamentais voltadas ao fortalecimento da 
Economia Solidária no Maranhão, faz-se necessária a alteração dessa, 
o que se pretende alcançar através da presente proposta legislativa.

Primeiramente, se faz necessário dizer que os Conselhos Con-
sultivos Estaduais na área de formulação de políticas públicas são 
órgãos vinculados ao Poder Executivo.

O art. 61, § 1, da Constituição Federal estabelece as hipóteses de 
reserva de iniciativa do Poder Executivo Federal para deflagar o proces-
so legislativo e  Estados, na elaboração de seu processo legislativo, não 
podem se afastar do modelo federal ao qual devem obedecer (CF/88, 
artigo 25, caput).

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, incisos III 
(organização administrativa) e V (estruturação de órgãos equivalentes 
da Administração Pública Estadual).

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado 
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do Es-
tado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da 
Constituição Estadual.

Nesse contexto, a proposição de Lei, ora em análise, cumpre com 
o requisito formal e em relação a matéria tratada não vislumbramos 
nenhuma ilegalidade, antijuridicidade e inconstitucionalidade material, 
além de cumprir com os preceitos de legística.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 554/2021 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 554/2021, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                      ____________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 018/2022
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 548/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Valéria Macêdo, que Dispõe sobre o Programa de 
criação da Patrulha “Maria da Penha”, em todo o Estado do Maranhão 
e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criada a Patrulha 
“Maria da Penha”, que atuará no atendimento à mulher vítima de vio-
lência no Estado do Maranhão e será regida pelas diretrizes dispostas 
nesta lei e na Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O patrulhamento visa garantir a fiscalização no cumprimento das 
medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, e outras que 
tratarem do combate à violência contra mulher e a efetividade, atuando 
na prevenção, monitoramento e acompanhamento de mulheres vítimas 
de violência doméstica, integrando ações, estabelecendo relação direta 
com a comunidade e assegurando o acompanhamento e atendimento 
das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar deste Estado.

A Patrulha “Maria da Penha” atuará na fiscalização, proteção, 
prevenção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas 
de violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de 
urgência em situação de violência no Estado do Maranhão.

A Patrulha “Maria da Penha” contará com a participação de equi-
pes especializadas da Polícia Militar do Estado do Maranhão, cujo ser-
viço funcionará de forma ininterrupta, em regime de plantão, em todo 
o Estado do Maranhão.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame delega 
atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e 
o funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa, como dispõe a propositura de lei 
sob exame.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
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DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
548/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 548/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 021/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 550/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que “institui o reconhecimento 
do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifes-
tações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias 
para o seu ensino nos estabelecimentos de educação que especifica 
no Estado do Maranhão. 

Segundo o art. 1º, fica reconhecida a capoeira como bem imate-
rial brasileiro e o ensino da capoeira, nas suas diversas modalidades, 
em especial a Regional e de Angola, como preservação do patrimônio 
cultural do Estado do Maranhão.

Ademais, o art. 2º determina que fica instituído no âmbito da 
Administração Pública Estadual o ensino da capoeira nas escolas da 
rede de ensino estadual.

Em sendo analisado o presente projeto percebemos a relevância 
da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, entretanto, 
mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a problemá-
tica proposta. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei nº 9.394/96) 
aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional 
e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou como 
um de seus princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia das 
escolas na definição de suas propostas pedagógicas

 Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, 
respeitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela 
União com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte 
diversificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em 
conta as características regionais e locais da comunidade, da cultura, 
da economia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que 
os Estados membros têm competência concorrente para legislar – 
quando se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos 
com a opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para 
uma parcimônia na inclusão de disciplinas nos currículos escolares 
brasileiros.

No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da 
Câmara dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/ 
março de 2003):

1. Propostas do Poder Legislativo de criação de disciplinas, 
áreas de estudo e conteúdos, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, da educação infantil à superior, são em geral rejeitadas, 
a partir de sólida e tradicional fundamentação doutrinária e le-
gal, - já encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em ar-
gumentos técnicos–pedagógicos e em disposições constitucionais e 
infraconstitucionais, sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da 
competência do Poder Legislativo, mas sim das próprias escolas, 
de suas comunidades e dos Conselhos de Educação (Federal, Esta-
dual e Distrital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via 
Ministério da Educação-MEC.”

Tendo em vista estas considerações, entendemos ser inconve-
niente a inclusão da presente disciplina nos currículos escolares da 
rede estadual de ensino, seja pública ou particular. 

Em tempo, é preciso lembrar, ainda, que quanto a outra temática 
ora abordada na proposição, qual seja, o reconhecimento da capoeira 
como bem imaterial, lembramos que referido reconhecimento já fora 
efetivado através da Lei Estadual nº 9.093, em 18 de dezembro de 
2009 (anexa).

 Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 
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pela rejeição do projeto ora em comento.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

550/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 550/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 022/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 441/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a Política 
Estadual de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de 
Órgãos e Tecidos, a ser implementada no âmbito do Maranhão. 

Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituída a Po-
lítica Estadual de conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos e 
tecidos, no âmbito do Estado do Maranhão, que terá como objetivos: 
informar e conscientizar a população sobre a relevância da doação de 
órgãos e tecidos, contribuindo para a formação de consciência doadora 
na sociedade maranhense;  contribuir para o aumento no número de 
doadores e para o aumento da efetividade das doações no estado;  pro-
mover a discussão, o esclarecimento científico e a desmistificação do 
tema; 

Registra a Justificativa do autor que o presente Projeto de Lei  em 
um contexto global que a negativa familiar é um dos principais moti-
vos para que um órgão não seja doado no Brasil. Em 2018, 43% das 
famílias, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 
- ABTO, recusaram a doação de órgãos de seus parentes, após morte 
encefálica comprovada.

Mesmo assim os transplantes vinham crescendo no Brasil, po-
rém, conforme levantamento da ABTO, o número de doadores de ór-
gãos caiu 26%, no país, em 2021, devido à pandemia de Covid-19. A 
queda atingiu os pacientes que esperam por um transplante. Os proce-
dimentos mais afetados foram os de pulmão (62%), rim (34%), coração 
(34%) e fígado (28%). O risco de contaminação e a lotação das Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTIs), por conta do coronavírus, foram as 
principais razões desta queda.

É certo que, para haver transplantes, é preciso haver antes 
doação. Por isso, essa proposição visa criar a Política Estadual de 
Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, 
como um instrumento para informar e conscientizar a população sobre a 
relevância da doação de órgãos e tecidos, contribuindo para a formação 
de consciência doadora na sociedade gaúcha, cooperando, assim, para 
o aumento no número de doadores e para o aumento da efetividade das 
doações no estado e também, promovendo a discussão, o esclarecimen-
to científico e a desmistificação do tema.

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição Esta-
dual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal 

de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo legis-
lativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposi-
ções legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é cha-
mada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o 
processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para defla-
grarem o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual esta-
tuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Exe-
cutivo, sendo que o presente projeto de lei não se encaixa em nenhuma 
das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções nesta fase 
do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a com-
petência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da 
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da compe-
tência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos 
Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), 
caberá aos Estados administrativamente ou legislativamente deliberar 
sobre determinado assunto. 

Competirão aos Estados também as competências administrati-
vas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/88; e art. 12, 
I, da Constituição Estadual), assim como as competências legislativas 
concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal  (art. 24, da 
CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa, também não há ob-
jeções a fazer ao projeto de lei apresentado.

Objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, sugeri-
mos a sua aprovação na forma do Substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 

441/2021, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 441/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                   ____________
Deputado Zé Inácio                                              _____________
Deputado Antônio Pereira                                  ______________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 441 / 2021

Institui Diretrizes para a Política 
Estadual de Conscientização e Incentivo 
à Doação e Transplante de Órgãos e Te-
cidos, a serem implementadas no âmbito 
do Estado do Maranhão.

 
Art. 1º - Ficam instituídas Diretrizes para a Política Estadual de 
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Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos e tecidos, a serem 
implementadas no âmbito do Estado do Maranhão. 

Art. 2º - São objetivos das Diretrizes para a Política Estadual 
de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e 
Tecidos: 

I – informar e conscientizar a população sobre a relevância da 
doação de órgãos e tecidos, contribuindo para a formação de consciên-
cia doadora na sociedade maranhense; 

II – contribuir para o aumento no número de doadores e para o 
aumento da efetividade das doações no Estado; 

III – promover a discussão, o esclarecimento científico e a des-
mistificação do tema; 

IV – auxiliar a Central de Transplantes do Maranhão, para que 
atenda tempestivamente às necessidades de saúde da população; 

V – promover a formação continuada de gestores e de profissio-
nais de saúde e da educação com relação ao tema em todos os municí-
pios maranhenses. 

Art. 3º - As Diretrizes para a Política Estadual de Conscientiza-
ção e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos poderão 
contemplar, entre outras, as seguintes estratégias: 

I - realização de campanhas de divulgação e conscientização; 
II – desenvolvimento de atividades, nos estabelecimentos de to-

dos os níveis de ensino, voltadas para a disseminação de conteúdos que 
promovam a conscientização dos estudantes, evidenciando os funda-
mentos científicos, culturais, econômicos, políticos e sociais subjacen-
tes ao tema; 

III – adoção, nos cursos técnicos de nível médio, na área da Saú-
de, de conteúdos e práticas que favoreçam a atuação dos profissionais 
neles formados nas diversas dimensões relativas à doação e transplante 
de órgãos e tecidos; 

IV – estímulo à elaboração de material didático escolar que con-
temple, de forma adequada a cada faixa etária estudantil, a temática 
relativa à Política; 

V – desenvolvimento de programas de formação continuada para 
os profissionais da saúde e da educação que contemplem o tema da 
Política; 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 025 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 101/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação do Programa 
“Avança Maranhão”.  

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Programa tem como 
objetivo a adoção de medidas eficazes ao enfrentamento e à superação 
da crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia 
do coronavírus. Prevê, ainda, a propositura, a instituição, com validade 
até 31 de dezembro de 2021, de auxílio de renda mínimo a ser conce-
dido às pessoas em situação de vulnerabilidade social, autorizando o 
Poder Executivo a criar Centros de Geração de Emprego e Renda com 
a oferta de cursos profissionalizantes e técnicos para qualificação de 
mão de obra.

 A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da 
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático. 

Com efeito, a matéria tratada no Projeto de Lei, em análise, refe-
re-se a atribuição e matéria eminentemente administrativa de cada po-
der, desta forma viola o princípio da separação dos poderes insculpido 
no art. 2º, da CF/88 e, em simetria, no art. 6º, parágrafo único, da CE/89 
e, por conseguinte, o princípio constitucional da reserva de iniciativa, 
senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 

as leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. V – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
administração pública estadual. [...]

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 
– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do 
conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), a 
proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne 
aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à 
incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constan-
te de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa 
parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do chefe 
do Poder Executivo distrital na condução da administração pública, no 
que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço 
público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de 
22-11-2011.]”

“Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de leitu-
ra de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas escolas 
da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. Iniciativa privativa 
do chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que 
afronta o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição da República, ao alterar a 
atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio 
da simetria federativa de competências. Iniciativa louvável do legisla-
dor alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. [ADI 
2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de 25-6-2010.]”

“Lei 10.238/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição 
do programa estadual de iluminação pública, destinado aos Municípios. 
Criação de um conselho para administrar o programa. (...) Vício de 
iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por um parlamen-
tar, embora trate de matéria típica de administração. O texto normati-
vo criou novo órgão na administração pública estadual, o Conselho de 
Administração, composto, entre outros, por dois secretários de Estado, 
além de acarretar ônus para o Estado-membro. [ADI 1.144, rel. min. 
Eros Grau, j. 16-8-2006, P, DJ de 8-9-2006.]”

Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de in-
constitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da 
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio consti-
tucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo 
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva. 
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o 
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 

criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola 
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 
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101/2021, por encontrar-se eivado de inconstitucionalidade formal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 101/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                   ____________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 031 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 533/2021, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio, que Considera de Utilidade Pública a Associação de União 
dos Moradores Rurais do Povoado Sororoca, com sede e foro no 
Município de Presidente Vargas, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de União dos Moradores Rurais do Povoado 
Sororoca, é uma entidade sem fins lucrativos e possui tempo inde-
terminado de duração, tendo como finalidade promover o desenvol-
vimento e implantação de programas de inclusão social e produtiva, 
além de políticas públicas, agricultura familiar, infraestrutura e a 
cidadania. 

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 533/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 033 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 097/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Vinicius Louro, à sua mãe, a Senhora Antônia 
Adelaide de Oliveira Pereira, que comemorou mais uma primavera 
no dia 12 de dezembro.

Sendo, portanto, merecedora de todas as homenagens por ter 
sido sempre um exemplo de mulher, ser humano, amiga, empresária e 
mãe extraordinária., como bem esclarece o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 097/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 097/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 034 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 098/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações à 
Doutora Cláudia Maria da Costa Gonçalves por se tornar a primei-
ra mulher professora titular do curso de Direito da Universidade 
Federal do Maranhão.

Cumpre mencionar que a Dra. Cláudia Maria da Costa Gon-
çalves é distinta constitucionalista, pesquisadora e jurista, somando 
a incrível marca de 60 obras publicadas, das quais livros, capítulos 
e prefácios de livros. Além disso, imperioso se faz destacar ainda seu 
valoroso empenho no ofício enquanto Procuradora do Estado do Ma-
ranhão. 

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que 
certamente ainda serão prestados pela Dra. Cláudia Maria da Costa 
Gonçalves, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu 
trabalho, dedicação e empenho, como bem esclarece o autor da pro-
positura.
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Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-

tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 098/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 098/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                 ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 035 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 561/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro 
Neto, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos Pescadores 
da Barragem do Rio Flores, com sede e foro no Município de Jose-
lândia, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação dos Pescadores da Barragem do Rio Flores é 
uma sociedade civil, filantrópica, de caráter desportivo, cultural, 
assistencial, de estudo e pesquisa, e outros. É uma entidade sindical 
de primeiro grau, integrante do Sistema da Representação Sindical, 
sem fins econômicos, com duração indeterminada, e tem por fina-
lidades, entre outras, colaborar nos planos gerais sobre a atividade 
pesqueira extrativista e aquicultura, cumprindo as determinações e 
resoluções do Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Tra-
balho e Emprego, Marinha do Brasil, Secretaria da Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Agronegócio do MA, da Confederação dos Pesca-
dores e Aquicultores do Maranhão, e outras instituições que por Lei 
vierem a existir e que tenham relação com a Pesca e a Aquicultura.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 561/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 036 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 099/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Excelentíssimo Dr. André Mendonça, pela posse como 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Cumpre mencionar que André Mendonça é Advogado, formado 
pela Faculdade de Direito de Bauru é Doutor em Estado de Direito e 
Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas 
de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

Atuou dentro da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2000. 
Na instituição, exerceu os cargos de Corregedor-Geral e de Diretor de 
Patrimônio e Probidade, dentre outros, como bem esclarece o autor da 
propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 099/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 099/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 037 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 006/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Bom Jesus das Selvas - MA, com sede 
e foro no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Je-
sus das Selvas - MA é uma associação civil, beneficente, com atua-
ção nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, 
trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, 
cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de 
fins não econômicos, com duração indeterminada, que tem por ob-
jetivo promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à 
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à cons-
trução de uma sociedade justa e solidária.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 006/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 038 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 559/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wendell Lages, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Eco 
Boa Hora, com sede e foro no Município de Urbano Santos, Estado 
do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto ECO BOA HORA, é pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, de caráter científico, tecnológico, edu-
cacional e socioambiental, por tempo de duração indeterminado, 
com sede e foro no Município de Urbano Santos – MA, tendo por 
objetivo contribuir para a inovação na gestão das políticas sociais, 
através do desenvolvimento e estímulo à implementação de novos 
modelos de gestão setorial e intersetorial voltada para este fim, em 
especial a da saúde, meio ambiente, assistência social, educação, 
habitação, planejamento e gestão urbana, bem como com o desen-
volvimento econômico social, como bem esclarece o autor da pro-
positura.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 559/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 039 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 015/2021, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera a redação do Art. 42-A, da Lei Complementar 
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei Complementar, o Art. 42-
A, da Lei Complementar                  nº 14, de 17 de dezembro de 1991 
– Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.42-A. O juiz titular de unidade judicial em comarca de en-
trância intermediária com mais de 150.000 habitantes no termo sede, 
que for promovido para entrância final, poderá optar por permanecer 
na mesma unidade judiciária de entrância intermediária de que era 
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titular” (NR)

Em síntese, a alteração ora proposta, refere-se à exclusão do lap-
so temporal mínimo de 5 (cinco) anos em Comarca de Entrância Inter-
mediária exigido para que o Magistrado possa fazer jus ao direito de 
nela permanecer após a promoção para a Entrância Final.

Esclarece a Sua Excelência, o Então Desembargador Lourival de 
Jesus Serejo Sousa, através da Mensagem que encaminha a proposi-
tura de Lei, que ocorre que, na prática, a exigência do lapso tempo-
ral mínimo de 5 (cinco) anos em Comarca de Entrância Intermediária 
terminou por se revelar desproporcional e desarrazoada, na medida 
em que afronta a isonomia entre os Magistrados, com a preterição da-
queles que, muito embora já possuam condições de pleitear promoção 
para a Entrância Final, figurando na primeira quinta parte da lista de 
antiguidade, não contem, ainda, cinco anos na Comarca de Entrância 
Intermediária em que pretendem se fixar após a promoção.

Verifica-se, portanto, que a alteração legislativa ora proposta 
é simples e benfazeja, sendo destinada ao propósito de restabelecer 
a igualdade entre os Magistrados aptos à promoção para Entrância 
Final.

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto coorde-
nado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido 
pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do 
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados, 
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexo-
ravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às ma-
térias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração 
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste 
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Fe-
deral:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”

Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece 
que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Es-
tado, in verbis:

“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Jus-
tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados 
os seguintes princípios:” 

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar nº 015/2021, em face da sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 015/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 040 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 252/2020, de autoria da Senhora Deputada 
Detinha, que Dispõe sobre a Criação de Plataforma VLibras em Por-
tal de Instituições do Poder Publico Estadual e Empresas Privadas, 
no âmbito do Estado do Maranhão, para tradução de conteúdos 
digitais em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras pro-
vidências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 808/2020), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Administração Pública, Segurida-
de Social e Relações de Trabalho ( Parecer nº 031 /2021).

Concluída a votação, com a emenda  substitutiva, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 252/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 252/2020, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
 Deputado Antônio Pereira                                _______________

PROJETO DE LEI Nº 252/2020

Dispõe sobre a Criação de Plata-
forma VLibras em Portal de Instituições 
do Poder Publico Estadual no âmbito do 
Estado do Maranhão, para tradução de 
conteúdos digitais em Língua  Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) e dá outras providên-
cias.

Art. 1º. Fica criada no conteúdo do Portal de Instituições do Po-
der Público Estadual , no âmbito do Estado do Maranhão, a Plataforma 
VLibras para tradução automática de conteúdos digitais da Língua Por-
tuguesa para  a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Parágrafo único – Entende-se por VLibras um conjunto de fer-
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ramentas computacionais de código aberto que traduz conteúdos digi-
tais (texto, áudio e vídeo) para Libras tornando computadores, celula-
res, e plataformas web acessíveis para pessoas surdas.

Art. 2º. As instituições do Poder Público Estadual que ainda não 
implantaram a plataforma tratada no “caput” da presente Lei, devem 
assim fazê-lo para possibilitar melhor acessibilidade do usuário com 
deficiência auditiva.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 
correrão a conta de dotação orçamentaria de cada órgão.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos no prazo de 90 (noventa) dias de sua vigência.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 041 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 115/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
Autoriza o Poder Executivo a consignar no Orçamento Geral do Estado 
recursos para as Academias de Letras situadas no Estado do Maranhão 
e para a Academia Maranhense de Ciências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a consignar, anualmente, no Orçamento Geral do Estado, a 
título de subvenção social, recursos às Academias de Letras situadas no 
Estado do Maranhão e à Academia Maranhense de Ciências.

Prevê ainda, a propositura de Lei, que a liberação dos recursos 
será feita, para cada Academia, em parcelas mensais e sucessivas no 
valor entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), conforme ato regulamentar.

Somente poderão receber as subvenções sociais, as Academias 
que comprovarem: existência jurídica há mais de dois anos; funciona-
mento regular e contínuo em, pelo menos, dois anos anteriores ao da 
percepção da subvenção, mediante documentos que atestem reuniões 
públicas periódicas, sessões de estudos, palestras, seminários, promo-
ção de concursos, edição de livros e atos similares; possuir diretoria, 
conselho fiscal e divulgação de prestação de contas via internet. Ou-
trossim, os recursos recebidos pelas Academias de Letras e pela Acade-
mia Maranhense de Ciências devem ser utilizados exclusivamente para 
cumprimento de suas missões institucionais.

Esclarece a Mensagem Governamental, que com vistas a apoiar 
o desenvolvimento das atividades culturais, contínuas e pluridiscipli-
nares, propostas pelas Academias de Letras localizadas no Estado do 
Maranhão, este Projeto de Lei autoriza a concessão de subvenção so-
cial a tais instituições de relevante papel na difusão das letras e da 
cultura maranhense.

Com a intenção de incentivar o desenvolvimento científico, a pes-
quisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, a proposta 
legislativa em comento também autoriza a concessão de subvenção so-
cial à Academia Maranhense de Ciências (AMC).

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, com-
pete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se 
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei.

Consoante dispõe o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, 
é da competência privativa do Governador do Estado, as leis que dispo-
nham “matéria orçamentária”, senão vejamos:

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V -criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 

ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).”

Com efeito, o presente Projeto de Lei obedece a reserva de inicia-
tiva, bem como é a espécie legislativa adequada, sendo assim formal-
mente constitucional.

Ademais, a Legislação Infraconstitucional (Lei nº 4.320/64 e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelecem os critérios para o paga-
mento de subvenções sociais, senão vejamos:

Art. 12, §2º, Lei 4.320/64: Classificam-se como Transferências 
Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda con-
traprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de 
direito público ou privado.

Art. 26, LRF: A destinação de recursos para, direta ou indire-
tamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas 
jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no or-
çamento ou em seus créditos adicionais.

O presente Projeto de Lei segue os ditames constitucionais e 
infraconstitucionais acima mencionados ao criar Lei específica e es-
tabelecer critérios compatíveis com a LDO e LOA para a liberação da 
subvenção.

Convém ressaltar, que no prazo regimental, foram apresentadas 
duas Emendas Modificativas (Publicadas no Diário da ALEMA), ao 
Projeto de Lei sob exame, subscritas pela Senhora Deputada Helena 
Duailibe e pelo Senhor Deputado Ricardo Rios, ambas, propondo nova 
redação à Ementa, ao caput do art. 1º, ao parágrafo único, do art. 2º, 
bem como ao caput do art. 5º, da propositura de Lei, objetivando apri-
morar o texto do Projeto de Lei original. Da análise das Emendas Modi-
ficativas, somos pela sua aprovação – EMENDAS APROVADAS.

 
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 115/2022, com as Emendas Modificativas acima mencionadas.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 115/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                ______________
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 043 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 148/2022, de autoria do Órgão do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que “Dispõe sobre o rea-
juste da remuneração dos cargos efetivos da carreira de especialista do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de que trata o art. 37, X, 
da Constituição Federal”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o vencimento base de que 
trata os anexos III e VI, da Lei nº 11.134, de 21 de outubro de 2019, dos 
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servidores da Carreira de Especialista do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão será reajustado em 9% (nove por cento).

Esclarece a Mensagem que acompanha a propositura de Lei, que 
a referida alteração está pautada nos princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nas regras que regem 
a política de alteração remuneratória no âmbito da Administração Pú-
blica, em especial, no disposto no art. 37, X da Constituição Federal, 
no art. 19, X da Constituição Estadual. Ainda, considerando a respon-
sabilidade e o equilíbrio fiscal deste Tribunal de Contas, o presente 
Projeto de Lei está em perfeita obediência à Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, em especial quanto ao disposto no inciso I pará-
grafo único do art. 22 que trata da concessão de vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.

É sabido que os Estados membros devem seguir as normas 
básicas do processo legislativo traçado pela Constituição Federal. 
Sobre o assunto se faz necessário destacar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsó-
ria das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a impli-
cação com o princípio fundamental da separação e independência dos 
poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 637, 
rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.]

O Tribunal de Contas do Estado apesar de ser considerado um 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, possui autonomia administrativa 
e financeira e inclusive possui a reserva de iniciativa na deflagração 
do Processo Legislativo que tratar de sua estrutura e de seus servidores 
conforme se extrai da análise sistemática dos arts 73,75 e 96, II, d, da 
CF/88.

Neste sentido, é entendimento pacificado do Supremo Tribunal 
Federal, vejamos:

“A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de 
origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto 
nos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre 
forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do 
Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa 
daquela Corte. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido 
pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das 
prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essen-
cialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo 
que pretenda alterar sua organização e funcionamento, como re-
sulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, 
d, da Constituição Federal. (...) O ultraje à prerrogativa de instaurar o 
processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inques-
tionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconsti-
tucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria 
integridade do ato legislativo eventualmente concretizado. [ADI 4.643, 
rel. min. Luiz Fux, j. 15-5-2019, P, DJE de 3-6-2019.]” Original sem 
grifos.

No tocante a iniciativa do Projeto de Lei, o mesmo atende os 
requisitos formais, sendo assim formalmente constitucional. 

Como se vê, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Ordiná-

ria nº 148/2022, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 148/2022, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                ______________
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 044 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 149/2022, de autoria do Órgão do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que “Altera o Anexo II da 
Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que trata da Organização Ad-
ministrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os valores dos cargos em 
comissão e funções de confiança de que tratam as Tabelas A e B do 
Anexo II da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, alterada pela Lei 
nº 11.170, de 25 de novembro de 2019, ficam reajustados em 9% (nove 
por cento).

Esclarece a Mensagem que acompanha a propositura de Lei, que 
a referida alteração está pautada nos princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nas regras que regem 
a política de alteração remuneratória no âmbito da Administração Pú-
blica, em especial, no disposto no art. 37, X da Constituição Federal, 
no art. 19, X da Constituição Estadual. Ainda, considerando a respon-
sabilidade e o equilíbrio fiscal deste Tribunal de Contas, o presente 
Projeto de Lei está em perfeita obediência à Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, em especial quanto ao disposto no inciso I pará-
grafo único do art. 22 que trata da concessão de vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.

É sabido que os Estados membros devem seguir as normas 
básicas do processo legislativo traçado pela Constituição Federal. 
Sobre o assunto se faz necessário destacar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsó-
ria das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a impli-
cação com o princípio fundamental da separação e independência dos 
poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 637, 
rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.]

O Tribunal de Contas do Estado apesar de ser considerado um 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, possui autonomia administrativa 
e financeira e inclusive possui a reserva de iniciativa na deflagração 
do Processo Legislativo que tratar de sua estrutura e de seus servidores 
conforme se extrai da análise sistemática dos arts 73,75 e 96, II, d, da 
CF/88.

Neste sentido, é entendimento pacificado do Supremo Tribunal 
Federal, vejamos:

“A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de 
origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto 
nos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre 
forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do 
Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa 
daquela Corte. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido 
pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das 
prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essen-
cialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo 
que pretenda alterar sua organização e funcionamento, como re-
sulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, 
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d, da Constituição Federal. (...) O ultraje à prerrogativa de instaurar o 
processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inques-
tionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconsti-
tucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria 
integridade do ato legislativo eventualmente concretizado. [ADI 4.643, 
rel. min. Luiz Fux, j. 15-5-2019, P, DJE de 3-6-2019.]” Original sem 
grifos.

No tocante a iniciativa do Projeto de Lei, o mesmo atende os 
requisitos formais, sendo assim formalmente constitucional. 

Como se vê, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Ordiná-

ria nº 149/2022, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 149/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                ______________
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Antônio Pereira                                _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 045 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 071/2022, de autoria da Defensoria Pública 
do Estado do Maranhão, que “Altera o art. 4º, da Lei nº 9.503, de 21 
de novembro de 2011”. 

Em síntese, o Projeto de Lei em epígrafe determina que o art. 
4º, da Lei nº 9.503, de 21 de novembro de 2011, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º O Defensor Público que, cumulativamente às funções de 
seu cargo, exercer a substituição plena das atribuições de outra vaga 
na carreira, terá a título indenizatório, acrescida à sua remuneração a 
fração de um quarto.

Parágrafo único. O acréscimo deverá observar as frações para 
períodos inferiores.”

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura que tal me-
dida visa propiciar uma continuidade do serviço público em situações 
de ausência do membro, a exemplo de férias e demais afastamentos 
legais, ao mesmo tempo, promover economicidade, pois, o mesmo De-
fensor (a) poderá cumular atribuições diversas, por meio das substi-
tuições, evitando, portanto, a contratação de um novo membro com a 
remuneração integral.

Esclarece ainda a Mensagem, por oportuno, que o teto orçamen-
tário para a despesa de pessoal da Defensoria previsto na LDO 2022 e 
na LOA 2022, comportam o acréscimo constantes do presente Projeto 
de Lei. 

O processo de produção legislativa exige a observância estrita 
das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais 
indispensáveis, sendo evidente que seu desrespeito enseja vício formal 
à norma jurídica editada. 

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição Fe-
deral estabelece iniciativas privativas de deflagração do processo legis-
lativo para o Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os Órgãos 
com independência funcional, como o Ministério Público, Defensoria 
Pública e Tribunal de Contas no tocante a sua organização e normas 
específicas dos seus servidores como, por exemplo, o plano de cargo. E 
os Estados-membros não podem se afastar do modelo federal, sendo de 
observância compulsória tais normas.  

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
quando do julgamento da ADI 637, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção com-
pulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre 
elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, 
dada a implicação com o princípio fundamental da separação e 
independência dos poderes: jurisprudência consolidada do Supre-
mo Tribunal. [ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, 
P, DJ de 1º-10-2004.]”

Consoante o §4º do art. 134 da Constituição Federal são princí-
pios institucionais da Defensoria Pública a unidade, indivisibilidade e 
independência funcional, aplicando no que couber o disposto no art. 93 
e no inciso II do art. 96. A Emenda à Constituição nº 80/2014 concedeu 
a Defensoria Pública através do Defensor Geral o poder de iniciativa 
privativa de iniciar o processo legislativo quando tratar de assuntos ad-
ministrativos. Sendo o Projeto de Lei formalmente constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei                          

nº 071/2022, podendo assim adentrar no nosso ordenamento jurídico. 
 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 071/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                ______________
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 046 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar nº 

003/2022, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei Complemen-
tar nº 20, de 30 de junho de 1994, que Dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Estado, define as suas atribuições e reorganiza a 
Carreira de Procurador Geral do Estado.

 Nos termos da propositura de Lei Complementar, o art. 42, da 
Lei Complementar   nº 20, de 30 de junho de 1994, passa a vigorar 
acrescido do parágrafo único, que terá a seguinte redação:

“Art. 42 (...)
Parágrafo único. O vencimento disposto no caput deste artigo, a 

partir 1º de fevereiro de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo VII 
desta Lei Complementar”.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Governo do Esta-
do do Maranhão tem feito alterações em diversas normas jurídicas que 
versam sobre a remuneração dos servidores do Poder Executivo, seja 
para majorar vencimentos ou subsídios, criar novas verbas remunera-
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tórias ou indenizatórias, ou para reorganizar carreiras promovendo a 
atualização da remuneração, a exemplo da Medida Provisória nº 373, 
de 10 de dezembro de 2021.

No mesmo sentido de valorização da Advocacia Pública Esta-
dual, o presente Projeto de Lei Complementar majora o vencimento dos 
Procuradores do Estado, levando em conta a disponibilidade orçamen-
tária e financeira e os indeclináveis limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto a iniciativa, a proposição de lei complementar está 
legitimada e obedece ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constitui-
ção Estadual, que preceitua que são de iniciativa privativa do Governa-
dor do Estado, Leis que disponham sobre organização administrativa 
e matéria orçamentária.

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 003/2022 e, 
por conseguinte pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa                                              

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                ______________
Deputado Wendell Lages                                   ______________
Deputado Zé Inácio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                ______________



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022 63

P O R T A R I A   Nº 279/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo  nº 2015/2021-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para constituí-
rem a     Comissão de Fiscalização do Contrato nº 010/2022-AL, firma-
do entre a Assembleia Legislativa do  Estado do Maranhão - ALEMA 
e a empresa CONSTRUTORA MC CORREA LTDA, cujo o objeto re-
fere-se a execução dos serviços de engenharia para construção de qua-
dra poliesportiva, criação de ambientes de recreação e ampliação da 
Creche-Escola Sementinha, localizada no Complexo de Edificações da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme o Art. 25 da 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei nº 8.666/93:

•	 Jaydran Fernandes Brito – matrícula  nº 1663079 – Presiden-
te;

•	 Geraldo Oliveira Junior – matrícula nº 1646314 – Presidente 
Substituto;

•	 Valterlan Oliveira da Costa – matrícula  nº 1629666 – Mem-
bro;

•	 Andréia de Lourdes Seguins Feitosa – matrícula nº 1657923 
– Membro e,

•	 Flavio Alex França Junior – matrícula n º 1663061 – Membro.

DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 281/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo-

rando nº 158/2022-DA e Processo Administrativo nº 0058/2022-AL., 

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANA CRISTINA COELHO MO-

RAIS,   matrícula nº 1660398 e DANIELSON VIANA PEREIRA, ma-
trícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contra-
to nº 013/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e a  Empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
LTDA, cujo objeto refere-se à contratação de prestação de serviços 
de locação de mão de obra, do tipo serviços de jardinagem, para fazer 
face as necessidades de manutenção de paisagismo das áreas verdes da 
ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os  
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 282/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 169/2022-DA e Processo nº 2635/2021-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,   
matrícula nº 1646314 e DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº 
1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, 
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Registro 
de Preços nº 005/2022,  firmado entre a Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão e a empresa L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI, cujo 
objeto refere-se a aquisição de   materiais de consumo nas espécies 
“louças, metais e reparos”, para atender as necessidades da ALEMA 
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 
e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os  
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 283/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 170/2022-DA e Processo nº 2635/2021-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,   
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matrícula nº 1646314 e DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº 
1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, 
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Regis-
tro de Preços nº 004/2022,  firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e a empresa DIAS VIDEL MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS,  CAÇA, PESCA E CAMPING LTDA, 
cujo objeto refere-se a aquisição de materiais de consumo nas espé-
cies “louças, metais e reparos”, para atender as necessidades da ALE-
MA conforme   determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os  
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ATO DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e consoan-
te o disposto no art. 42, § 8º da Constituição do Estado do Maranhão, 
combinado com o art. 9º da Resolução Legislativa n.º 450/04;

RESOLVE:

PRORROGAR por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de vigência 
da Medida Provisória n.º 372/2022, que “Altera a Lei nº 11.416, de 
03 de março de 2021, que Institui , no âmbito do Programa Nosso 
Centro , o benefício do aluguel no Centro.”, devendo ser considerado 
a partir do dia 18 de março de 2022. 

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, em 18 de março de 2022. 

Deputado Othelino Neto 
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


