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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 / 03 / 2022 – 5ª FEIRA

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 23/03/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª 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 - 2ª 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. 

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 129/2022 (MENSAGEM N° 20/2022), 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 
6.107, DE 27 DE JUNHO DE 1994 (ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO MARANHÃO), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 009/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NOEL BEQUIMÃO” AO DR. MARINEL DUTRA DE MATOS.

PROJETO DE LEI N° 116/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, INCORPORA RODOVIA À MALHA 
RODOVIÁRIA ESTADUAL, O TRECHO DA RODOVIA COM-
PREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA 
E COLINAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 117/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A INSTI-
TUIÇÃO DO PROJETO “MAIS LEITURA, MAIS SAÚDE”, NOS 
HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 118/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE E REGULAMENTA 
O PROJETO “NOSSA HORTA” NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLI-
CA DE ENSINO INTEGRAL NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 119/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, DISPÕE SOBRE INSTITUIR NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO O DIA DA PAZ E DA CONCILIAÇÃO.

PROJETO DE LEI N° 120/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME 
DE DOWN PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. 

PROJETO DE LEI N° 121/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DA REALIZAÇÃO GRATUITA DO EXAME DE CARIÓ-
TIPO NOS RECÉM-NASCIDOS COM HIPÓTESE DIAGNÓSTICA 
DE SÍNDROME DE DOWN NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 122/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO NOS 
RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN NO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 123/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DOS HOSPITAIS, PÚBLICOS A PROCEDER AO REGIS-
TRO E A COMUNICAÇÃO IMEDIATA DE RECÉM-NASCIDOS 
COM SÍNDROME DE DOWN ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIA-
ÇÕES ESPECIALIZADAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES 
COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 124/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A CAMPANHA JU-
VENTUDE PROTAGONISTA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 125/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
EM SAÚDE – SEPICS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 126/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA 08 DE 
MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO FERIADO 
ESTADUAL.

PROJETO DE LEI N° 127/2022, DE AUTORIA DO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO (MENSAGEM N° 01/2022) AL-
TERA A LEI Nº 8.258, DE 6 DE JUNHO DE 2005, QUE DISPÕE 
SOBRE A ESTRUTURA ORGÂNICA E PROCESSUAL DO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 128/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DO ELÍSIO E ADJACÊNCIAS DA CI-
DADE DE CARUTAPERA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CA-
RUTAPERA/MA.

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

PRIORIDADE – 3ª  E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022, DE 

AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI COM-
PLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991, CÓDIGO 
DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO 
PARA CRIAÇÃO DE SETE NOVOS CARGOS DE DESEMBARGA-
DOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI N° 113/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO RILDO AMARAL, QUE INSTITUI ABONO DE 50% NA 
ENTRADA E VISITAÇÃO DOS PARQUES NACIONAIS NO TER-
RITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA MARANHENSES 
NATOS.

PROJETO DE LEI N° 114/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE RECONHECE O RISCO DA ATI-
VIDADE E A NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO 
AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES 
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DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NOS TERMOS 
DO INCISO IX DO ARTIGO 6º DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 23 de março de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda 
Secretária para fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - (Lê ata e texto bíblico) - Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – 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 WELLINGTON DO CURSO (Lê Expediente) - 
Expediente lido, Senhor Presidente.

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

II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI N° 135 / 2022

Considera de Utilidade Pública a 
Ação Social da Diocese de Pinheiro - MA.

Art. 1° - Fica considerada de Utilidade Pública a Ação Social da 
Diocese, com sede e foro no município de Pinheiro - MA.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/

MA, 04 de março de 2022. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio 
Lula - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI N° 136 /2022

Dispõe sobre a realização de exa-
me de colonoscopia na rede pública de 
saúde do Estado do Maranhão.

Art. 1º A rede pública de saúde do Estado do Maranhão assegu-
rará, sempre que necessário, o exame de colonoscopia aos pacientes. 

Parágrafo único - O exame referido no caput deverá ser realizado 
nos seguintes casos: 

I - pacientes com idade superior a 50 (cinquenta) anos; 
II - pacientes com histórico familiar de câncer de intestino; 
III - portadores de síndromes genéricas; 
IV - portadores de doenças inflamatórias crônicas do intestino.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE MARÇO DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 137 /2022

Equipara as más-formações con-
gênitas fenda palatina e fissura labiopa-
latina às deficiências físicas, para efeitos 
jurídicos, no Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

Art. 1º As más-formações congênitas fenda palatina e fissura la-
biopalatina ficam equiparadas às deficiências físicas, para efeitos jurídi-
cos, no Estado do Maranhão. 

Parágrafo único - Ficam assegurados às pessoas com as más-for-
mações congênitas de que trata o caput os mesmos direitos e garantias 
dos benefícios sociais das pessoas com deficiência física ou mental, 
previstos na legislação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE MARÇO DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 138 /2022

Dispõe sobre a divulgação de in-
formações individualizadas relativas a 
viagens aéreas custeadas por órgãos e 
entidades da Administração Pública do 
Estado de Maranhão.

Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado 
de Maranhão ficam obrigados a divulgar informações individualizadas 
sobre as viagens aéreas custeadas com recursos públicos. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se por órgãos e 
entidades da Administração Pública, os entes que integram os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e o Tribunal de Contas do Estado de Maranhão. 

Art. 2° As informações individualizadas serão divulgadas em 
área específica do sítio eletrônico oficial destinado à transparência, no 
prazo de até 30 (trinta) dias após a realização da viagem, e conterão, no 
mínimo, os seguintes dados:

I - nome do passageiro; 
II - cargo e lotação do agente público, se for o caso; 
III - locais de origem e de destino; 
IV - data do voo; 
V - companhia ou empresa contratada para prestação do serviço 

de transporte aéreo; 
VI - o valor da passagem aérea; e, 
VII - finalidade da viagem. 
Parágrafo único. Se a passagem aérea for emitida em nome de 

pessoa que não integra a Administração Pública, também deverá ser 
indicada a motivação para o custeio da viagem. 

Art. 3º Em se tratando de fretamento ou locação de aeronaves, a 
divulgação de informações contemplará, além do disposto no art. 2º, os 
seguintes dados: 

I - identificação de todos os passageiros e de seus eventuais 
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acompanhantes; e, 

II - valor global da contratação por trecho. 
Art. 4º O disposto nesta Lei não se aplica aos deslocamentos cus-

teados com recursos do programa de Tratamento Fora de Domicílio - 
TFD. 

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei ensejará a res-
ponsabilização funcional da autoridade ou do agente público na confor-
midade da legislação aplicável.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE MARÇO DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 139 /2022

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO 
DE AUXÍLIO ÀS PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE RE-
DUZIDA NOS SUPERMERCADOS E 
ESTABELECIMENTOS CONGÊNE-
RES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Os hipermercados, supermercados, micromercados, va-
rejões e estabelecimentos congêneres deverão disponibilizar, durante o 
horário regular de funcionamento, funcionários para, em caso de neces-
sidade, auxiliarem pessoas com deficiência e mobilidade reduzida que 
estejam no interior do estabelecimento realizando ou prestes a realizar 
compras. 

Parágrafo único. Não se aplica esta lei aos estabelecimentos que 
possuírem até 6 (seis) funcionários. 

Art. 2º O auxílio estabelecido nesta lei compreende: 
I – conduzir a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no 

interior do estabelecimento; 
II – indicar a localização do objeto desejado; 
III – conduzir o carrinho de compras; 
IV – pegar e colocar o objeto desejado no carrinho de compras; 
V – ler as informações referentes a produtos, tais como preço, 

ofertas, data de validade, especificações e o que mais se fizer necessário. 
Art. 3º As pessoas com deficiência e mobilidade reduzida deve-

rão solicitar o auxílio estabelecido nesta Lei junto ao balcão de infor-
mações/atendimento ou, não havendo o referido setor, a qualquer fun-
cionário do estabelecimento comercial. 

Art. 4º O não atendimento do previsto nesta Lei sujeitará o res-
ponsável ao pagamento de multa nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor, que deverá ser revertida ao Fundo Especial de Apoio a 
Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCON. 

Art. 5º O Poder Executivo Regulamentará esta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE MARÇO DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011 /2022

Concede Medalha do Mérito Legis-
lativo Manuel Beckman ao Senhor Joa-
quim Washington Luiz de Oliveira.

Art. 1º - Fica concedido a Medalha do Mérito Legislativo Manoel 
Beckman ao JOAQUIM WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA , 
natural da cidade Várzea Alegre, Estado do Ceará.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 17 de março de 2022. - É de luta, é da 

terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
Joaquim Washington Luiz de Oliveira, nasceu Várzea Ale-

gre, 24 de dezembro de 1949, funcionário público e atual conselhei-
ro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Bacharel em História pela Universidade Federal do Maranhão, 
2002, exerceu atividades profissionais e cargos públicos na Secretaria 
de Agricultura do Estado do Ceará, Servidor Público, Fortaleza/CE, 
1965-1969, Funcionáro do Instituto de Previdência do Estado do Ceará 
– IPEC, Comerciante Autônomo, Rosário/MA, 1976-1979, Federação 
do Órgão Assistencial Educacional (FASE), Coordenador, São Luís/
MA, 1980-1985, Fundação Educar (Mobral), Assistente Técnico, São 
Luís/MA, 1985-1990, Delegacia do MEC (DEMEC); Servidor Público 
Federal, 1990 – 1993, Secretaria Geral da Presidência da República, 
Assessor Especial, Brasília/DF, 2008-2009 e no Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA), Técnico Administrativo, São Luís/MA, cargo que 
ocupa atualmente.

Pertenceu ao PCdoB, de 1967 até 1988, e ao PT entre 1988 até 
2013. Começou a carreira política como membro do PCdoB em 1967 
ainda na ilegalidade. A seguir em 1988 ingressou no PT, onde foi seu 
presidente, como sindicalista foi um dos fundadores do Sindicato dos 
servidores Público Federal no Maranhão também tornando-se presiden-
te.

Candidatou-se a deputado federal em 1994, 2002 e 2006, sempre 
na suplência. Na legislatura 2003-2007, assumiu o cargo de deputado 
federal em decorrência da licença de Remi Trinta (PL). E na legislatura 
2007-2011, assumiu o cargo de deputado federal em decorrência da lin-
cença do titular Waldir Maranhão para assumir a secretaria da Ciência e 
Tecnologia do Maranhão. Concorreu a prefeitura de São Luís em 2012, 
ficando em quarto lugar.

Elegeu-se vice-governador do Maranhão na chapa encabeçada 
por Roseana Sarney. Seu mandato de vice-governador do estado era até 
1 de janeiro de 2015, mas precisou renunciar ao cargo em novembro 
de 2013 para tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. É atualmente Conselheiro Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 17 de março de 2022. - É de luta, é da 
terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 066 / 2022

Senhor Presidente,
  
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja sub-
metido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação 
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o 
Projeto de lei 362/2017 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 22 de março de 2022. – Adriano - Depu-
tado Estadual - PV

REQUERIMENTO N° 067 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após ma-
nifestação da Mesa, que seja justificada a minha ausência da Sessão 
Plenária realizada no dia 16 de março em virtude de estar representando 
a Assembleia Legislativa em um evento externo.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís – MA, 22 de março de 2022 – Deputado Dr. Yglésio 
Moyses
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INDICAÇÃO Nº 1698 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de AFONSO 
CUNHA, o(a) Senhor(a) ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1699 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ÁGUA 
DOCE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) THALITA E SILVA CAR-
VALHO DIAS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 
de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1700 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ALCÂNTARA, 
o(a) Senhor(a) WILLIAM GUIMARAES DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1701 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ALDEIAS AL-
TAS, o(a) Senhor(a) KEDSON ARAUJO LIMA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1702 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ALTAMIRA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ILEILDA MORAIS DA SILVA 
CUTRIM, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
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e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1703 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ALTO ALEGRE 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) NILSILENE SANTANA RIBEIRO 
ALMEIDA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1704 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ALTO ALEGRE 
DO PINDARÉ, o(a) Senhor(a) FRANCISCO DANTAS RIBEIRO 
FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1705 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ALTO PARNAÍ-
BA, o(a) Senhor(a) ITAMAR NUNES VIEIRA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1706 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de AMAPÁ 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) NELENE DA COSTA GOMES, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1707 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de AMARANTE 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) VANDERLY GOMES MIRANDA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1708 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ANAJATUBA, 
o(a) Senhor(a) HELDER LOPES ARAGÃO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 

Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1709 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ANAPURUS, 
o(a) Senhor(a) VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MON-
TELES, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1710 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de APICUM-AÇU, 
o(a) Senhor(a) JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1711 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ARAGUANÃ, 
o(a) Senhor(a) FLÁVIO RONNE AMORIM MUNIZ, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1712 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ARAIOSES, 
o(a) Senhor(a) LUCIANA MARÃO FELIX, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1713 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ARAME, o(a) 
Senhor(a) PEDRO FERNANDES RIBEIRO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1714 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ARARI, o(a) 
Senhor(a) RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1715 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de AXIXÁ, 
o(a) Senhor(a) MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
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no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1716 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BACABAL, o(a) 
Senhor(a) EDVAN BRANDAO DE FARIAS, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1717 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BACABEI-
RA, o(a) Senhor(a) CARLA FERNANDA DO REGO GONCALO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1718 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BACURI, 
o(a) Senhor(a) WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1719 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BACURITU-
BA, o(a) Senhor(a) LETICIA LIBIA BARROS COSTA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1720 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BALSAS, o(a) 
Senhor(a) ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1721 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BARÃO 
DE GRAJAÚ, o(a) Senhor(a) CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 

Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1722 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BARRA 
DO CORDA, o(a) Senhor(a) RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1723 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BELA VISTA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) JOSE AUGUSTO SOUSA VELO-
SO FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1724 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BELÁGUA, 
o(a) Senhor(a) HERLON COSTA LIMA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1725 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BENEDITO 
LEITE, o(a) Senhor(a) RAMON CARVALHO DE BARROS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1726 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BEQUIMÃO, 
o(a) Senhor(a) JOAO BATISTA MARTINS, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1727 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BERNARDO DO 
MEARIM, o(a) Senhor(a) ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1728 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOA VISTA 
DO GURUPI, o(a) Senhor(a) DILCILENE GUIMARAES DE MELO 
OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
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e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1729 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM JARDIM, 
o(a) Senhor(a) CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1730 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM JESUS 
DAS SELVAS, o(a) Senhor(a) LUIS FERNANDO LOPES COELHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1731 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM LUGAR, 
o(a) Senhor(a) MARLENE SILVA MIRANDA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1732 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BREJO, o(a) 
Senhor(a) JOSÉ FARIAS DE CASTRO, para que tome ciência e a faça 
cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1733 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BREJO DE 
AREIA, o(a) Senhor(a) FRANCISCO ALVES DA SILVA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1734 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITI, o(a) 
Senhor(a) JOSÉ ARNALDO ARAUJO CARDOSO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 

Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1735 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITI BRA-
VO, o(a) Senhor(a) LUCIANA BORGES LEOCADIO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1736 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITICUPU, 
o(a) Senhor(a) JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1737 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITIRANA, 
o(a) Senhor(a) TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1738 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CACHOEI-
RA GRANDE, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO CESAR CASTRO DE 
SOUSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1739 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAJAPIÓ, o(a) 
Senhor(a) MARCONE PINHEIRO MARQUES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1740 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAJARI, 
o(a) Senhor(a) CONSTANCIO ALESSANCO COÊLHO DE SOUZA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1741 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAMPES-
TRE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FERNANDO OLIVEIRA 
DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 



  16       QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1742 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CÂNDIDO 
MENDES, o(a) Senhor(a) JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1743 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CANTANHEDE, 
o(a) Senhor(a) JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1744 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAPINZAL DO 
NORTE, o(a) Senhor(a) ANDRE PEREIRA DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1745 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAROLINA, 
o(a) Senhor(a) ERIVELTON TEIXEIRA NEVES, para que tome ciên-
cia e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1746 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CARUTAPERA, 
o(a) Senhor(a) AIRTON MARQUES SILVA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1747 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAXIAS, 
o(a) Senhor(a) FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 

Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1748 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CEDRAL, o(a) 
Senhor(a) FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1749 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CENTRAL DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) CLEUDILENE GONÇALVES PRIVA-
DO BARBOSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 
de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1750 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CENTRO 
DO GUILHERME, o(a) Senhor(a) JOSE SOARES DE LIMA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  
que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1751 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CENTRO 
NOVO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) MOAB DO NASCIMEN-
TO DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 
de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1752 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CHAPA-
DINHA, o(a) Senhor(a) MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1753 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CIDELÂN-
DIA, o(a) Senhor(a) FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1754 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CODÓ, o(a) 
Senhor(a) JOSE FRANCISCO LIMA NERES, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
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do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1755 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de COELHO 
NETO, o(a) Senhor(a) BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1756 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de COLINAS, 
o(a) Senhor(a) VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  
que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1757 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CONCEIÇÃO 
DO LAGO-AÇU, o(a) Senhor(a) DIVINO ALEXANDRE DE LIMA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1758 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de COROATÁ, o(a) 
Senhor(a) LUIS MENDES FERREIRA FILHO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1759 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DAVINÓPOLIS, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1760 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DAVINÓPOLIS, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 

Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1761 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DOM PEDRO, 
o(a) Senhor(a) AILTON MOTA DOS SANTOS, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1762 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DUQUE 
BACELAR, o(a) Senhor(a) FRANCISCO FLÁVIO LIMA FURTADO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1763 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ESPERAN-
TINÓPOLIS, o(a) Senhor(a) ALUISIO CARNEIRO FILHO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1764 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ESTREITO, o(a) 
Senhor(a) LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1765 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FEIRA NOVA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LUIZA COUTINHO MACEDO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1766 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FERNANDO 
FALCÃO, o(a) Senhor(a) RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1767 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FORMOSA DA 
SERRA NEGRA, o(a) Senhor(a) CIRINEU RODRIGUES COSTA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
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des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1768 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FORTALEZA 
DOS NOGUEIRAS, o(a) Senhor(a) LUIZ NATAN COELHO DOS 
SANTOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1769 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FORTUNA, o(a) 
Senhor(a) SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1770 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GODOFRE-
DO VIANA, o(a) Senhor(a) SHIRLEY VIANA MOTA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1771 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GONÇALVES 
DIAS, o(a) Senhor(a) ANTONIO SOARES DE SENA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1772 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNADOR 
ARCHER, o(a) Senhor(a) ANTÔNIA LEIDE FERREIRA DA SILVA 
OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 
de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1773 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNADOR 
EDISON LOBÃO, o(a) Senhor(a) GERALDO EVANDRO BRAGA 
DE SOUSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 
de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 

Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1774 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNA-
DOR EUGÊNIO BARROS, o(a) Senhor(a) FRANCISCO CARNEIRO 
RIBEIRO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1775 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNA-
DOR LUIZ ROCHA, o(a) Senhor(a) JOSE ORLANILDO SOARES 
DE OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 
de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1776 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNA-
DOR NEWTON BELLO, o(a) Senhor(a) ROBERTO SILVA ARAUJO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1777 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNADOR 
NUNES FREIRE, o(a) Senhor(a) JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1778 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GRAÇA ARA-
NHA, o(a) Senhor(a) UBIRAJARA RAYOL SOARES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1779 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GRAJAÚ, o(a) 
Senhor(a) MERCIAL LIMA DE ARRUDA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1780 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GUIMARÃES, 
o(a) Senhor(a) OSVALDO LUIS GOMES, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
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do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO N° 1781 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao Excelentíssi-
mo Senhor Governador do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, 
e à Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento 
Social, Larissa Abdalla Britto,  solicitando a implantação de um Res-
taurante Popular no município de Presidente Vargas – MA.

Os Restaurantes Populares têm por objetivo ampliar a oferta de 
refeições nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis, à população 
de baixa renda, vulnerabilizados socialmente e em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional; e também promover a alimentação ade-
quada e saudável e a valorização dos hábitos alimentares regionais.

A presente solicitação visa atender e ampliar a oferta de alimen-
tação adequada para as famílias do município de Presidente Vargas. Tal 
indicação visa também a efetivação de políticas públicas de seguran-
ça alimentar à população, objetivando garantir condições de acesso à 
alimentos básicos, de qualidade e quantidades suficientes a todos os 
cidadãos.

Diante do exposto, indicamos a presente proposição, e contamos 
com o especial apoio do Excelentíssimo Senhor Governador e da Exce-
lentíssima Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, na 
certeza de merecer a melhor acolhida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, em 17 de março de 2022. - “É de Luta. É da 
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO N° 1782 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR DA RA-
POSA (cosenhotutelaraposa.20@gmail.com) , requerendo a instala-
ção de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão, com 
a participação do Ministério Público e Defensoria do Maranhão, para 
promover o contato direto com pais, mães e familiares, para relato de 

casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garantias fundamen-
tais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Senhoria que essa instituição é de 
extrema importância para a promoção dos direitos e garantias funda-
mentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
18 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1783/2022

Senhor 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 encaminha-
dos ofícios ao Prefeito Interino de São José de Ribamar, o Senhor 
Benedito Lago Ferro Junior e ao Secretário Municipal de Recu-
peração e Manutenção da Malha Viária, Prédios e Logradouros 
Públicos, o Senhor Roberto Murad Mouchrek, bem como ao gover-
nador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário 
Estadual de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, e, ainda, ao 
presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
– CAEMA, o Senhor André Dos Santos Paula, solicitando, em cará-
ter de urgência: 

a) a pavimentação asfáltica da Travessa Bom Jardim 
(com extensão de, aproximadamente, 800 metros), localizada no muni-
cípio de São José de Ribamar (próxima ao motel Le Baron) e que nunca 
recebeu recursos públicos para tanto; 

b) a instalação de sistema de abastecimento de recursos 
hídricos pra residências localizadas na Travessa Bom Jardim, que não 
possuem água encanada e dispõem apenas de poços artesianos. 

Pontua-se que a aludida solicitação foi feita no ano de 2019, 
contudo, por conta da inércia do poder público, reitera-se o pedido su-
pramencionado. As referidas demandas dizem respeito a apelos feitos 
pelos moradores daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista 
a morosidade das autoridades públicas que perdura por décadas, oca-
sionando na precarização das condições de salubridade e segurança das 
pessoas, especialmente de idosos e crianças, que residem na localidade.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 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 1784/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
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Sousa, 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, 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 1785/2022

Senhor Presidente,

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 Afonso Cunha, Senhor Ar-
quimedes Américo Bacelar, 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, 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 1786/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Se-
nhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1787/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, 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 
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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, 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 1788/2022

Senhor Presidente,

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 Aldeias Altas, Senhor Ked-
son Araújo Lima, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1789/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senho-
ra Ileilda Moraes da Silva Cutrim, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1790/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1791/2022

Senhor Presidente,

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 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, 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, 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 1792/2022

Senhor Presidente,

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 Alto Parnaíba, Senhor Ita-
mar Nunes Vieira, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1793/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a 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, 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 1794/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, 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 
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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, 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 1795/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, 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, 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 1796/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly 
de Sousa do Nascimento Monteles, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1797/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1798/2022

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 Araguanã, Senhor Flávio Ron-
ne Amorim Muniz, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1799/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, 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, 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 1800/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, 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, 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 1801/2022

Senhor Presidente,

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 Arari, Senhor Rui Fernan-
des Ribeiro 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, 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 1802/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia 
Oliveira Campos, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1803/2022

Senhor Presidente,

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 Bacabal, Senhor Edvan 
Brandão de Farias, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1804/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, 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, 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 1805/2022

Senhor Presidente,

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-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis 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, 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 1806/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1807/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, 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 
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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1808/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, 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 
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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, 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 1809/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando a 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, 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 1810/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1811/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando a 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1812/2022

Senhor Presidente,

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 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, 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, 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 1813/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1814/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batis-
ta Martins, 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, 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 1815/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, 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 
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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, 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 1816/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1817/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1818/2022

Senhor Presidente,

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 Bom Jesus das Selvas, Se-
nhor Luís Fernando Lopes Coelho, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1819/2022

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 a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marle-
ne Silva Miranda, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1820/2022

Senhor Presidente,

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 Brejo, Senhor José Farias 
de Castro, 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, 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 1821/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves 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, 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 1822/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, 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, 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 1823/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1824/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1825/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley 
dos Santos Sousa, 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. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Com a palavra, o senhor Deputado Wellington do 
Curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da 
Mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas que 
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom-dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, hoje mais uma 
operação da Polícia Federal e as informações que temos, inicialmente: 
nos municípios de São Luís, Pinheiro, São Bento e Peri Mirim, com 
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a finalidade de desarticular esquema criminoso, voltado a promover 
fraudes licitatórias, superfaturamento e simulação de fornecimento 
de gênero alimentício na merenda escolar. É muita cara de pau! 
Desvio de merenda escolar. E eu faço referência, por exemplo, a dois 
municípios. Faço referência a São Bento, por exemplo, porque eu estive 
lá. Estive na cidade de São Bento, denunciei a contratação de quase 
dois milhões de reais, do transporte escolar na cidade de São Bento no 
período da pandemia em que não estava nem tendo aula. Nós fizemos 
a denúncia à Polícia Federal. Aguardamos a investigação da Polícia 
Federal, assim como nós fizemos também na cidade de Palmeirândia. 
Eu estava na cidade de Palmeirândia, acompanhando a manifestação 
dos professores, quando eu flagrei um crime: um ônibus do transporte 
escolar transportando pessoas aliadas, transportando líderes políticos, 
transportando pessoas da zona rural para irem bater palmas para o 
governador e o prefeito da cidade na inauguração de uma praça, na 
cidade de Palmeirândia. Um absurdo! Eu fui à Polícia Federal, ao 
Ministério Público Federal e denunciei o uso do transporte escolar, 
na cidade de Palmeirândia, com fins eleitoreiros. Estavam presentes 
o governador do Estado, o Secretário de Estado Felipe Camarão e o 
prefeito da cidade se beneficiando de um crime do transporte escolar, já 
que era para ser utilizado para transportar as crianças e adolescentes para 
a escola, mas estavam sendo utilizados para transportar eleitores, cabos 
eleitorais para baterem palmas para o prefeito, para o governador e para 
o Secretário de Educação Felipe Camarão, na cidade de Palmeirândia. 
Então, hoje, uma operação da Polícia Federal, deflagrada em algumas 
cidades, já é pauta da nossa denúncia, já é pauta da nossa fiscalização. O 
desvio de recursos públicos da merenda escolar e do transporte escolar 
durante a pandemia, no período que não estava tendo aula, e desvio de 
recursos públicos federais da merenda escolar e do transporte público. 
Então, hoje, uma operação da Polícia Federal, na cidade de Peri Mirim, 
que nós já havíamos denunciado e cobrado investigação, cobrado 
fiscalização por parte dos órgãos de fiscalização e controle. Essas duas 
cidades também estão na luta porque os prefeitos não respeitam os 
professores. A luta para a concessão do reajuste de 33,24% retroativo a 
janeiro de 2022. A falta de transparência com as sobras dos recursos do 
Fundeb, que é lei, 70% dos recursos do Fundeb têm que ser destinados 
aos professores, mas esses prefeitos não cumprem a lei. Vocês imaginem 
só uma prefeitura que está sendo investigada, na manhã de hoje, em 
uma operação da Polícia Federal por supostas fraudes nas licitações na 
compra de merenda escolar, no desvio de merenda escolar, na licitação 
de merenda escolar, porque a merenda escolar não chega. Isso é grave, 
é gravíssimo. Estamos acompanhando, até porque já havíamos feito a 
denúncia na cidade de Peri Mirim e na cidade de Palmeirândia. Prefeito 
de Peri Mirim, prefeito de Palmeirândia, respeitem a população, 
respeitem os professores, respeitem os alunos, respeitem o recurso 
público. Prefeito de Peri Mirim, prefeito de Palmeirândia, já havíamos 
denunciado a possibilidade de desvio de recurso público na merenda 
escolar e a possibilidade de desvio de recurso público também 
no transporte escolar. E assim já estamos fiscalizando, já estamos 
preparando a representação para outros municípios, como é o caso 
de Araioses, onde estivemos. Há falta de transparência, na cidade de 
Araioses, falta de transparência, por exemplo, na cidade de Mirinzal. 
Presidente e Mesa, por gentileza, concedam-me dois minutos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Um minuto, deputado, pela regra institucional.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Pronto. Assim como teve a operação da Polícia Federal, hoje, na cidade 
de Peri Mirim, nós estamos aguardando o prefeito de Mirinzal responder 
dois ofícios que nós protocolamos sobre o reajuste de 33,24% e também 
sobre as sobras do Fundeb. Já estamos fiscalizando a cidade de Mirinzal 
também a possibilidade de desvio de recursos da merenda escolar e do 
transporte escolar. Prefeito de Mirinzal, respeite os professores...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Um minuto, mas eu queria sua compreensão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Prefeito de Mirinzal, respeite os professores, respeite a população, 
respeite os alunos da sua cidade. E já estamos investigando na cidade 

de Mirinzal a possibilidade de desvio de recurso na merenda escolar e 
no transporte escolar, e, prefeito de Mirinzal, estamos aguardando as 
respostas dos dois ofícios, do ofício solicitando reajuste de trinta e três 
vírgula vinte e quatro por cento e também nas sobras do Fundeb. E já 
temos denúncia também que o prefeito está perseguindo professores, 
perseguindo o sindicato, estaremos na próxima semana na cidade de 
Mirinzal. Prefeito de Mirinzal, trate de respeitar o dinheiro público, os 
professores e a população de Mirinzal e respeite o professor e deputado 
Wellington, não adianta ficar com fake news aí não, vou para cima, vou 
para a cidade de novamente em defesa...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Antônio Pereira, cinco minutos, sem 
apartes. V. Ex.ª está inscrito.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Presidente, na realidade, hoje, eu estou inscrito no Grande 
Expediente, mas eu pedi essa inscrição no Pequeno Expediente apenas 
para fazer um convite, Senhor Presidente Deputado César Pires, fazer 
um convite aos colegas Deputados e Deputadas, porque é uma data 
realmente que não é uma data boa para nós, parlamentares, participarmos, 
mas eu acho importante, a próxima segunda-feira, dia 28, nós estaremos 
aqui em audiência pública, a Comissão de Saúde recebendo a equipe 
técnica da SES - Secretaria Estadual da Saúde - para que possa expor 
a RDO, que é o relatório detalhado de execução orçamentária naquela 
Casa, que é uma prerrogativa que é por lei, é um dever, na realidade 
é um dever que está ali escrito e cobrado na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Então, o Senhor Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula e toda a 
sua equipe técnica, estarão aqui. E nós tínhamos feito esse momento, 
Senhor Presidente Deputado César Pires, V. Ex.ª que já participou 
de várias, nós temos feito nesse momento, um momento também de 
cobrança, de colocações dos nossos problemas, de buscar soluções para 
o Maranhão na saúde. Enfim, esse é o momento que nós temos feito 
esse tipo de discussão com o Senhor Secretário de Estado da Saúde 
que já está deixando o cargo, mas os problemas perdurarão, ficarão aí 
na sociedade maranhense e a nossa obrigação, enquanto Deputado, nós 
exatamente buscarmos as soluções, uma vez que cada um já traçou o 
seu diagnóstico. Então será no dia 28, na segunda-feira, a partir das 
14h30, iniciará a audiência pública, segunda-feira, um dia ruim, mas 
que eu quero convidar aqui Carlinhos Florêncio, que sempre participou 
dessa audiência pública. Eu quero convidar aquelas pessoas, até os 
deputados médicos aqui da Casa, Deputada Helena, Arnaldo Melo e 
também V. Ex.ª Deputada Cleide, Coutinho também que possam estar 
aqui no dia 28. E, em seguida à audiência pública, o Doutor Carlos Lula 
pediu aqui nas dependências da Casa e vai fazer o lançamento de mais 
um livro de sua autoria. O Secretário Carlos Lula, quem sabe se eu não 
estou profetizando, é um pré-candidato a deputado estadual e possa ser 
que eu já esteja profetizando que ele se elegerá e, assim, eu desejo. E ele 
vai fazer o lançamento do seu livro aqui. E mais um livro de sua autoria 
aqui nos corredores desta Casa. E também aproveito para convidá-
los, a partir das 17h00, então, primeiro, a audiência pública, onde nós 
vamos receber toda essa equipe e vamos fazer as nossas perguntas, 
fazer as nossas colocações e, depois, o lançamento do livro do doutor 
Carlos Lula, que será feito nessa Casa. Então era apenas isso, Senhor 
Presidente, para usar o tempo que me foi dado. Eu estou aqui, Senhor 
Presidente, aqui querendo gastar realmente tempo para saber se não 
tem outro colega que possa se inscrever e possamos dar continuidade 
a essa Sessão. É um ano político, eu sei que todos temos compromisso 
em suas bases, nas nossas bases eleitorais, mas é importante também 
nós dedicarmos um determinado espaço de tempo ao nosso trabalho 
legislativo e ao povo do Maranhão. Muito obrigado pela oportunidade, 
Senhor Presidente César. V. Ex.ª como sempre, muito altivo, muito 
capaz, muito eficiente. V. Ex.ª é excelência dessa Casa e nós temos 
honra e prazer de tê-lo aqui conosco e, principalmente, por tudo aquilo 
que o senhor representa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Obrigado, Deputado Antônio. A recíproca e 
verdadeira, V. Ex.ª sabe o nosso convívio, a nossa amizade. Deputado 
Dr. Yglésio, cinco minutos, sem apartes 
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 

orador) - Bom dia a todos. Bom dia a todas. Ontem eu recebi uma 
denúncia que nos entristece enquanto políticos, enquanto cidadãos, 
enquanto seres humanos. Gostaria, Paulo, que colocasse, por gentileza, 
aquela foto. Essa imagem - esse vídeo eu vou publicar mais tarde 
nas redes sociais, nas minhas redes sociais - foi de um paciente, um 
acidentado de moto, que foi transportado ontem, no município de 
Cururupu. Quem me encaminhou essa foto, revoltado, decepcionado, 
foi o vereador Daniel Louzeiro sobre essa grave situação. O município 
de Cururupu, hoje, tem apenas uma ambulância em funcionamento. 
Das quatro, apenas uma funciona. Uma está abandonada numa oficina 
e as outras duas completamente sucateadas. A população está sendo 
socorrida ultimamente desse jeito, na carroceria de uma caminhonete, 
de maneira completamente inadequada. E, Dra. Cleide, a senhora é 
médica, a senhora sabe que isso é uma humilhação. Pacientes sem colar 
cervical, sem o mínimo de estabilidade, sem o suporte de oxigênio, sem 
uma equipe de soro, um suporte. Completo absurdo isso aí! As pessoas 
podem morrer num transporte como esse. Eu vi o vídeo desse paciente 
sendo atendido pela equipe de saúde, completamente ensanguentado. 
Hoje, a gente tem que trazer para a Assembleia Legislativa, porque 
não podemos calar, não podemos silenciar diante de um absurdo como 
esse. Muitas vezes, esses prefeitos atrapalham quem quer trabalhar pelo 
município. O Prefeito Aldo, recentemente, proibiu de colocarmos placa 
de sinalização no município de Cururupu, e sabe para que serve a placa? 
Para reduzir a possibilidade de acidentes. A gente sabe que o município 
não faz fiscalização com quem usa ou não capacete, com a velocidade 
dentro do município, para garantir a segurança e a saúde das pessoas. 
Nós conseguimos, junto à MOB, fazer uma sinalização no Centro 
da cidade, e sabe o que o prefeito fez? Mandou proibir a colocação. 
Disse que, se fossem colocadas as placas no município sem ele, o todo-
poderoso, ditador, autorizar, ia arrancar as placas da cidade. Então, 
esse tipo de gestor ainda, infelizmente, existe. Gestor irresponsável, 
gestor ditador, gestor corrupto, porque isso aqui é dinheiro para fazer 
conserto de ambulância, e eu tenho certeza de que o município tem. 
Então, a população segue sendo transportada nessas condições. Esse 
tipo de transporte nem para um animal irracional é adequado, é digno, 
o que dirá para um ser humano. Então, prefeito, da mesma forma que V. 
Ex.ª não conseguiu colocar a sinalização porque nós não lhe pedimos, 
dono da cidade, nós vamos fazer indicação de uma ambulância para o 
município, vou mandar um oficio hoje para o secretário pedindo, como 
já mandei para São João dos Patos. Faça o seu papel e mande consertar 
as ambulâncias. Crie vergonha na cara! Agora eu espero que a Famem, 
daqui a pouco, não venha fazer notinha repudiando por cobrarmos o 
prefeito, porque eu não tenho medo de Famem e nem de repúdio, eu 
tenho medo é de ficar calado perante uma situação dessas e viver com a 
consciência eternamente abalada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Lembramos aos deputados que tem orador na tribuna. 
Às vezes, tem que se manter o silêncio do diálogo, embora proveitoso. 
Deputada Socorro Waquim, cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente Deputado César, que ora responde, 
demais componentes da Mesa, minha querida Deputada Cleide 
Coutinho, minha admiração sempre. Utilizo a tribuna hoje, Deputada 
Cleide, na verdade, para demonstrar solidariedade ao município de 
Coelho Neto e pegando o município de Coelho Neto, nós transferimos 
essa solidariedade a todos os municípios maranhenses que, neste 
momento, nessa finalização das chuvas de verão como diz Elis Regina: 
“...são as chuvas de março fechando o verão, são as promessas de Cristo 
em meu coração...”; que faz com que tocam o coração da gente de ver 
inúmeros municípios do Maranhão que já sofreram com as enchentes 
decorrentes do período chuvoso, do excesso de chuva em um só dia, em 
uma só semana e que traz muitos transtornos à sociedade, principalmente 
àqueles mais fragilizados, àqueles que moram nas periferias e isso 
em parte também é decorrente muitas vezes da falta de saneamento. 
É decorrente muitas vezes de uma rede de esgotamento pluvial que é 
ruim, que os prefeitos, e aí eu falo também como ex-prefeita que já fui 

tem uma dificuldade enorme de oferecer à sua cidade essa estrutura, 
essa infraestrutura urbana, Deputado Fábio, em condições de atender as 
cidades, porque esgotamento sanitário é caro, é difícil, é complexo. No 
Governo Lula foi o Governo que mais eu vi colocar recursos públicos, 
ter uma política pública voltada para o saneamento básico das cidades, 
mas nós não vimos isso ter continuidade e com isso as cidades cada vez 
sofrem mais e mais as famílias cada vez perdem tudo. Lá em Coelho 
Neto, que é uma cidade que eu quero bem, porque já trabalhei muito 
naquela região, porque fui Diretora de Educação, Cleide, fui gerente 
de educação e pude trabalhar em toda essa Região dos Cocais, por isso 
minha afinidade, é uma cidade que eu tenho muito amigos e recebi da 
Secretária da Mulher, Flaine, o pedido que, na noite de sábado para 
domingo, que eu corresse, que falasse com o Governador Flávio Dino, 
que o prefeito já havia pedido a Brandão que socorresse o município 
de Coelho Neto. São mais de 90 famílias desabrigadas, perderam tudo, 
e como é difícil às vezes um colchão, uma cadeira para uma família 
pobre é muito, porque é o bem que ela tem, a riqueza que ela tem. Então 
vários bairros, bairro Mutirão e outros bairros que foram atingidos, lá 
no Município de Coelho Neto. O governador, desde hoje de manhã, 
já fez chegar cestas básicas, colchões e outros equipamentos para a 
cidade. Eu também, por meio da Cruz Vermelha, estive conversando 
com o representante da Cruz Vermelha, pedindo que mande roupas, 
alimentos para Coelho Neto. Enfim, são pequenas ações, são pequenas 
coisas, mas que são importantes nessa hora a irmandade para que a 
gente possa ajudar, acudir essas famílias que ficam completamente 
desalentadas diante do enfrentamento de enchentes como esse como está 
acontecendo em Petrópolis. Como está acontecendo no Brasil, ontem, 
em Recife, no Brasil como todo. Tudo isso também é decorrente de quê? 
É decorrente da degradação do meio ambiente. Ontem se comemorou 
o Dia Internacional da Água e, mais uma vez, nós chamamos atenção 
para questão do saneamento básico, para questão da sustentabilidade. 
Para a questão de que sustentabilidade nada mais é do que compromisso 
humano, pessoal, social consigo mesmo e com o próximo e que 
depende de políticas públicas fortes, capazes realmente dar às cidades 
condições de qualidade de vida e de habitação. Portanto, essa minha 
fala vai em solidariedade a essas pessoas que estão agora desabrigadas, 
mas vai em solidariedade também a todas do Maranhão que estão nessa 
situação. Por fim, encerro a minha fala, hoje, homenageando a OAB - 
Seção Mulher, que ontem também fez um grande evento. Um evento 
que trabalhou principalmente a temática da violência contra a mulher 
advogada. E a gente vai vendo, a cada dia, a cada hora, a cada momento, 
as mulheres, cada vez mais, se empoderando dos seus direitos de ter 
fala e voz altiva e ter isonomia social para que, dentro desse aspecto, 
elas possam, então, construir uma sociedade melhor. Então eu quero 
parabenizar. E estou vendo agora, ali, a Doutora Tati, que é a vice-
presidente da OAB. Parabéns, Dra. Tati, por esse jeito tão proativo que 
a senhora tem na OAB, convocando as demais advogadas para essa 
defesa em favor das mulheres. Parabéns às mulheres que estão nessa 
luta. E cada vez as mulheres mais na política é o nosso convite. Muito 
obrigada a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Fábio Braga, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. 
Ontem eu estive na cidade de Nina Rodrigues, numa participação 
junto com o Governador Flávio Dino, o Prefeito Rodrigues da Iara, 
vários vereadores, presidente da Câmara, os prefeitos da região. E lá 
foi entregue uma praça da família, foi entregue um mercado público, 
que era uma emenda minha que tinha vários anos. Tive problemas na 
execução e agora teve seu término, com a conclusão da construção 
do hospital público, a reforma do mercado público da cidade de Nina 
Rodrigues. O mercado que servirá e muito para a comunidade de Nina 
Rodrigues, tornando um ambiente mais limpo, mais saudável, um 
estabelecimento onde tem uma construção mais moderna, já que esse 
era um mercado, era um dos prédios públicos mais antigo da cidade, 
agora totalmente reformado. E também inauguramos um restaurante 
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popular na cidade de Nina Rodrigues, um antigo anseio da comunidade 
da cidade, de várias comunidades, porque a população vem da zona 
rural atrás dos serviços públicos na sede da cidade, e não tinha onde 
fazer suas refeições, e agora tem na cidade de Nina Rodrigues. O 
Governador Flávio Dino, portanto, com essas inaugurações na cidade 
de Nina Rodrigues, melhora e muito a infraestrutura urbana da cidade. 
Lá também nós já tivemos emenda de calçamento e várias outras obras 
estão sendo feitas na cidade de Nina Rodrigues. Vai melhorar muito a 
infraestrutura urbana da cidade. Mas uma coisa também me preocupou e 
a Deputada Socorro Waquim, que antes me antecedeu, mostrou também 
o problema da questão das águas, a quantidade de chuva, a quantidade 
de alagamentos, de enchentes que está havendo nas cidades do estado 
do Maranhão. Nina Rodrigues não é diferente. O rio Munim passa na 
cidade. A cidade fica na confluência do rio Munim com o rio Iguará. 
Os dois estão com a quantidade de água bem acima do normal para 
essa época do ano. Nós ainda estamos finalizando o mês de março e, na 
cidade de Nina Rodrigues, já tem o alagamento de algumas casas que 
são próximas ao rio. Também está debaixo d’água a Praia dos Amores, 
que fica localizada dentro da sede da cidade e que hoje encontra-se 
completamente debaixo d’água. Quero aqui me solidarizar com todas as 
famílias que estão passando por esse momento de dificuldade. Em Nina 
Rodrigues, já tem famílias desabrigadas, famílias que tiveram que mudar 
de suas casas por conta dessa enchente dos rios. Nós fazemos esse alerta 
acerca dessa preocupação com as cidades do estado do Maranhão que 
estão localizadas à beira de rios e de igarapés, que nesse período estão 
com dificuldades por conta das enchentes e da quantidade de chuvas 
no estado do Maranhão. Temos que repensar esse tipo de moradia, 
temos que repensar o planejamento dessas cidades, como serão feitas 
essas moradias em torno desses rios, e fazer com que se preservem 
também as áreas em torno dos rios. As áreas preservadas melhoram e 
fazem com que se evite desmoronamento e também se faça uma nova 
infraestrutura, para que não tenhamos nesse período o mesmo que está 
acontecendo em algumas cidades, como Petrópolis e outras cidades no 
Brasil. Eu entendo que, em outras cidades do Maranhão, melhoraram e 
muito a infraestrutura nos últimos anos. Nós temos evitado e muito essa 
questão das enchentes, mas ainda há muito por se fazer. Essa discussão 
é uma discussão que tem que passar por este Parlamento, tem que 
passar pela Câmara Federal, nós temos que encontrar algumas soluções 
para algumas cidades do estado do Maranhão que tiveram problemas 
e que podem ter no futuro. Senhores, era isso que eu tinha e eu quero 
aqui parabenizar o governador, o prefeito e todos da cidade de Nina 
Rodrigues pela construção de obras e melhorias dentro da estrutura na 
cidade de Nina Rodrigues. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, 
galeria, imprensa, internautas, todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhor 
Presidente Deputado César Pires, o que me traz a esta tribuna, hoje, 
é para falar mais uma vez a respeito do nosso sistema de transporte 
da cidade de São Luís e da Ilha de São Luís. Lembremos que não é 
apenas o sistema conduzido pela cidade, mas também existe o sistema 
semiurbano conduzido pelo estado do Maranhão. Senhor Presidente, já 
se arrastam, por vários dias, greves em São Luís em busca de acordos, 
e nada, de forma concreta, é feito, é entregue para a população. Nós 
temos hoje algo em torno de 60% da frota circulando na cidade de São 
Luís, e enquanto fica essa celeuma e não encontra, deputado Antônio 
Pereira, uma solução para esse problema, quem sempre é penalizado 
por essa falta de acordo são os usuários, são as pessoas mais pobres, 
são as pessoas que mais precisam do sistema. Fica uma briga: o 
empresariado, deputado Carlinhos, culpando a prefeitura, prefeitura 
culpando o empresariado, governo do Estado calado. Muitas vezes 
dizem assim, deputado Yglésio: Ah! mas transporte é problema da 
prefeitura. Mentira. Existe o sistema urbano, que é de competência da 
Prefeitura de São Luís, deputada Detinha, existe o semiurbano, que é 

de responsabilidade do governo do Estado. E eu vou além, nesta briga 
e na falta de entendimento entre governo do Estado e Prefeitura, mais 
uma vez, deputado Antônio Pereira, quem paga por isso são os usuários. 
Eu estive nessa tribuna, estive em meios de comunicação e falei que 
uma das saídas, deputado Carlinhos, é Prefeitura e governo do Estado 
se entenderem, ir juntos, juntos subsidiarem o sistema de transporte 
nesse momento, essa é a saída para o tempo todo, para o tempo inteiro? 
Não, não é, mas nesse momento não dá, não dá para pensar apenas em 
aumento de passagem, se governo do Estado, governador e prefeito não 
se entendem, não é problema da população, aqui não pode ser briga 
de vizinho, que se eu não gosto do meu vizinho eu não falo com ele, 
ali existe um responsável por dirigir a cidade, e existe o responsável 
por dirigir o Estado, gente. Fica essa confusão, deputado Vinícius, fica 
essa confusão, aí vem empresa e começa sempre o debate para diminuir 
o preço, deputado Arnaldo, para diminuir o preço, nós vamos ter que 
demitir cobradores, ah, pelo amor de Deus, gente! Nós estamos em 
pleno período ainda de pandemia, de crise econômica, financeira nas 
famílias, gente passando fome, desemprego nas alturas. E ainda se traz 
um debate desse para aumentar o número de desempregados, aumentar 
o número de pessoas passando fome, eu digo e repito, a saída para isso 
nesse momento é Prefeitura e governo do Estado se unirem, subsidiar 
o sistema de transporte da Ilha de São Luís e garantir que não aconteça 
o que está acontecendo hoje, 60% só da frota circulando na cidade, teto 
de terminal caindo. O Terminal de Integração da Cohama, as pessoas 
estão na chuva, deram 15 dias agora para a empresa fazer a manutenção 
do Terminal de Integração da Cohama, eu vou ficar em cima, deputado 
Ariston, daqui a uma semana, eu vou lá, como é que está esse serviço? 
Não está andando? E mais uma semana não entrega, multa a empresa. 
O que não pode é ficar esse desserviço, Deputado Hélio Soares, com 
os usuários do transporte de São Luís, mais de setecentas mil pessoas 
que dependem desse transporte, rapaz. São pessoas que estão chegando 
atrasadas no serviço todos os dias, são pessoas que estão ficando na 
chuva no Terminal de Integração da Cohama para poder pegar ônibus, 
são pessoas que entram dentro de ônibus com goteiras. O que é isso, 
rapaz? Nós estamos falando da décima quinta maior cidade do país. Nós 
estamos falando de uma região de um milhão e meio de habitantes. Nós 
estamos falando de uma capital e parece que o problema é de cidade 
pequena, cidade sem recurso, que não é a situação do Maranhão e não é 
a situação de São Luís. Então eu deixo aqui, Presidente, isso registrado. 
Aqui não é pronunciamento de quem é oposição a “a”, de quem é 
situação a “b”. Aqui é um pronunciamento em prol das pessoas. Pouco 
me importa nesse momento quem está sentado nas cadeiras, aqui, 
administrativas do Estado. O que interessa, Deputada Cleide, é que, 
enquanto está sentado na sua cadeira no ar-condicionado, as pessoas de 
São Luís estão tendo que andar, às vezes, com guarda-chuva dentro dos 
ônibus da cidade, com goteira, tanto das vias urbanas, responsabilidade 
da Prefeitura... 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Ativar o telefone do Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado, 
Presidente, já encerrei. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Parabéns pelo pronunciamento, Deputado Neto, 
muito equilibrado. Registrar a presença da vice-presidente da OAB, 
Dra. Tatiana Pereira. Seja bem-vinda, Dra. Tatiana. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Requerimentos à deliberação do Plenário: 
Requerimento n° 60/22, de autoria do Deputado Rildo Amaral, (lê). Em 
Discussão. Em Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento 
n° 161/2022, de autoria do Deputado Adriano, (lê). Como vota a 
Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
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CÉSAR PIRES - Deferido. Requerimento n° 62/2022, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deferido. Encerrada a Ordem do Dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Inscrito o Deputado Antônio Pereira, por 30 minutos, 
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – As bênçãos de Deus para esse pronunciamento, que Ele faça 
que seja bem entendido por toda a classe política e, especialmente, pelo 
povo do Maranhão. Senhor Presidente, num passado recente, usei esta 
tribuna para tratar da eleição estadual que acontecerá este ano. Naquele 
momento, usei a tribuna por um fato específico que foi a indicação pelo 
Governador Flávio Dino do seu pré-candidato a governador, o Vice 
Carlos Brandão, e também um anúncio por ele próprio do seu nome 
como pré-candidato a senador da República. Hoje uso por dois motivos 
também. Primeiro motivo, Deputado Zé Inácio, porque hoje é a grande 
filiação ao PSB do nosso pré-candidato a governador, o Vice-governador 
Brandão. O segundo motivo é que este vice-governador, que ora falei, 
amanhã, dia 31, assumirá o posto maior de comando do Executivo do 
Estado do Maranhão como governador do Estado. Por esses dois 
motivos, resolvi fazer esse pronunciamento. Naquela ocasião, houve 
um fato irrelevante que foi a escolha do nome do grupo dominante, 
dissequei o assunto colocando todos os nomes que se colocavam para o 
nosso grupo como pré-candidatos a governador: o Weverton Rocha, 
falei sobre ele, Simplício Araújo, Felipe Camarão e Brandão. Também 
aludi, como V. Ex.ªs se lembram, o nome do Josimar pela importância 
que acho que o seu grupo tem no estado do Maranhão. Chamei à 
responsabilidade o Presidente desta Casa, o Othelino Neto, e citei a 
Senadora Eliziane Gama e alguns deputados federais ligados a esse 
campo político. Naturalmente, também falei dos deputados estaduais, 
mas já estávamos organizados, a grande maioria, como estamos até hoje 
em relação ao Brandão, em relação a esse grupo político. Naquele 
momento, tanto defendi a pré-candidatura do Governador Flávio Dino 
para o Senado quanto a do Brandão para governador do Estado. Como 
escolhido do grupo, afirmei que o Flávio Dino tinha uma candidatura 
natural ao Senado e expliquei que o Brandão não poderia, por ordem 
legal, sendo vice, ser candidato a outro cargo que não fosse governador, 
e é verdade. O Brandão não pode ser candidato a deputado estadual, 
federal, senador, a suplente de senador, a vice-governador, ele só pode, 
sentado na cadeira, ser candidato único e exclusivamente a governador 
do Estado do Maranhão, e é importante que o nosso grupo político, de 
A a Z, compreenda isso. Adverti, e repito, que a candidatura do Weverton 
Rocha era precoce, que ele deveria adiar e não sepultar seu projeto 
político, por um tempo, para adquirir mais experiência e maturidade. 
Categoricamente, lembrei que a sociedade fazia e ainda faz um 
chamamento para a união de um grupo que vem dando certo para o 
desenvolvimento do estado em todas as áreas. E falei que aquele que 
não entendesse o clamor da sociedade seria penalizado por ela. E o que 
nós estamos vendo, Deputado Zé Inácio, agora, neste momento, alguns 
políticos de renome já começam a ser penalizados pela sociedade 
maranhense, por não entender que esse grupo tão importante para o 
Estado do Maranhão detém 60% pelas pesquisas do eleitorado 
maranhense, que estão divididos, é verdade, mas que detém quando se 
junta todos os nomes desse grupo político dito progressista para o 
Estado do Maranhão. Por isso que nós, da classe política e o povo 
precisamos realmente pensar e refletir no que está acontecendo no 
Estado do Maranhão. Pois bem, senhores, passaram-se três meses e a 
política evoluiu no seu rumo inexorável de prazos, calendários, 
articulações, adesões, mudanças de partidos, etc. e hoje exatamente, 
nesse momento, talvez agora esteja acontecendo neste momento a 
filiação do Brandão, lá em Brasília, ao PSB como também do Alckmin 
ao PSB. 31 de março, veremos a troca de guarda do Palácio dos Leões 

com o Brandão assumindo o Governo como Governador e o Flávio 
Dino entregando o seu legado ao povo do Maranhão e demonstrando na 
prática em quem confia e fazendo de uma vez por todas o Carlos 
Brandão como herdeiro político desse grupo progressista que tanto fez, 
faz e vai fazer ainda por esse grande estado. Não adianta se negar o 
óbvio, porque não somos cegos, esse grupo político tem feito, está 
fazendo e poderá fazer ainda mais por esse grande estado e pelo povo 
do Maranhão. Senhores Deputados, Deputadas, Presidente da Mesa 
Deputado César Pires, o dia mais importante dos últimos sete anos e 
três meses no Maranhão será, sem dúvida, o dia 31 de março, próximo, 
uma semana e um dia que falta para completar esse prazo, uma nova 
página começa a ser escrita do contexto da gestão de uma nova 
administração e no da política também do Estado do Maranhão, quando 
o Governador Flávio Dino entregar o Governo ao próximo Governador, 
Brandão. É um novo momento. Estamos fazendo história, depois de 
sete anos e três meses, uma nova política se estabelece, uma nova gestão 
se estabelece no Estado do Maranhão, muda o homem, muda a história, 
queremos e esperamos principalmente que o Brandão dê continuidade 
ao trabalho que Flávio Dino ora faz, mas queremos inclusive, esperamos 
que ele melhore esse trabalho, e nós, da classe política, e nós, povo do 
Maranhão, estamos contando com isso, que haja uma evolução, porque 
no mundo é sempre assim, nós se formos bons, queremos que os nossos 
filhos sejam melhores, e que os nossos netos sejam ainda melhores que 
nossos filhos, a evolução do mundo é assim, o povo espera também da 
classe política a mesma coisa. Dois momentos importantes de mudança, 
mas vai haver mudança na gestão e vai haver mudança na classe 
política, alguns nomes serão trocados, algumas secretarias serão 
substituídas, mas sempre, como o Brandão disse, diz, Carlos Brandão 
diz, mantendo a qualidade, a eficiência, a celeridade dos serviços 
públicos na saúde, na educação, na infraestrutura, em todas as áreas. 
Sempre respeitando o eleitor, respeitando o homem, a mulher do 
Maranhão, as famílias maranhenses. É assim que o Brandão tem dito 
para mim e para os colegas deputados que aqui estão e é assim que a 
gente espera. Porque eu sei, Deputado Arnaldo Melo, que tem muita 
gente esperando que neste momento de mudança, 31 de março, que nas 
mudanças de Secretarias, que se cometam erros. Tem grupo político, 
inclusive, se preparando para entrar na Justiça. Mas o equilíbrio, o bom 
senso e a experiência de Brandão não vai permitir fazer isso. Muito pelo 
contrário, até coisas legais ele vai deixar de fazer por uma questão ética, 
porque nós não vamos deixar uma minoria ganhar da maioria. Não 
vamos deixar uma minoria judicializar uma eleição, que é uma eleição 
que precisa ser não só da classe política, mas precisa ser do povo do 
Maranhão. O intuito do Brandão quando governador já disse: é 
maximizar e dar excelência às Secretarias. Da menor a maior Secretaria 
do Estado do Maranhão será representada por setores do povo, será 
representada por políticos que representam o povo, que conhecem o 
povo profundamente e estreitamente. Mas eu quero falar, Senhor 
Presidente, hoje, aqui, da política, a verdadeira política que vai 
acontecer. Porque muitas coisas já mudaram e muito mais vai mudar a 
partir do dia 1º de abril. Na política ocorrerão, senhores deputados, 
grandes mudanças, com novas adesões, novas alianças, envolvendo os 
nomes tradicionais da política contemporânea do nosso Estado. 
Discussões sobre vice e sobre suplente de senador serão discutidos. 
Teremos essa oportunidade de discutir num momento oportuno. E para 
falar nessas mudanças políticas que ocorrerão é preciso, Deputadas 
Socorro Waquim, citar nomes e personalidades. E eu peço desculpa a 
esses nomes, mas eu preciso citá-los, porque eles são nomes públicos e 
fazem parte da política do Maranhão. Começo com o próprio Flávio 
Dino, Governador, hoje, que, a parti do dia 31, entrega o seu legado ao 
povo do Maranhão. Flávio Dino coloca-se como pré-candidato a 
senador e tem enorme possibilidade de eleição, ser eleito. Comanda este 
grupo há vários anos e deixa um legado ao povo maranhense: trabalho, 
respeito ao ser humano e preocupação com a coisa pública. São três 
marcas importantes do Governador Flávio Dino, do ser humano Flávio 
Dino. E ele, saindo do governo, não perderá essas características, com 
certeza. Estamos oferecendo para o Brasil um grande homem público 
que tem excelência e galgará postos importantes, talvez não só o senado, 
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na política nacional, quiçá a própria presidência da República no tempo 
devido. Assim como demos ao Brasil um grande homem público 
estadista, presidente José Sarney, estamos oferecendo outra vez o 
maranhense Flávio Dino ao Brasil com muito orgulho, com muita 
altivez, para que ele possa desempenhar funções públicas de alta 
relevância para este país. Não poderia deixar, como falei aqui do atual 
chefe do Poder Executivo, eu não poderia deixar, Deputado César Pires, 
de falar no presidente deste Poder, do Poder Legislativo, Othelino Neto, 
que é uma figura importante na política maranhense. Queiram uns ou 
não, Deputado Othelino Neto, presidente de um Poder, tem dado razões 
de que vai permanecer no seu partido de origem. Tenho observado o 
Deputado Othelino Neto, os movimentos da sociedade maranhense, e 
parece querer atendê-los, porque ele tem acesso às pesquisas qualitativas, 
e há um chamamento do povo do Maranhão para que esse grupo não se 
desfaça, para que esse grupo mantenha a maior unidade possível que 
possa ser. Ele tem entendido isto, esse chamamento, está ciente de que 
seu projeto pessoal, o projeto do Deputado Othelino Neto, e até para 
proteger esse projeto não pode ser maior que os anseios do povo do 
Maranhão. Othelino é um homem inteligente, oriundo de uma família 
que conhece a política do Maranhão que, como presidente deste Poder, 
tem aproximado esta Casa, a Assembleia, do povo maranhense e, 
principalmente, Senhor Presidente César, o Othelino sabe que, neste 
meio, neste grupo político, no partido onde ele está, o PCdoB, aliado 
histórico do PT, ele pode sentar, discutir e disputar posições importantes 
ainda neste grupo político para representar bem o Maranhão, como ele 
sempre fez e faz. Acho até, senhores deputados, que esse aceno que o 
Presidente Othelino faz retoma a liderança da Casa e dos colegas 
deputados e ele pode contar com a grande maioria dos deputados aqui 
desta Casa, se assim proceder, inclusive comigo, com meu nome nessas 
discussões, nessas disputas que virão dentro do PT, dentro do PCdoB, 
do PSB e de todos os outros partidos políticos que fazem parte desse 
grande grupo político comandado pelo Flávio Dino e comandado pelo 
Brandão. Não poderia deixar de fazer chamamento a esse grande líder 
Othelino Neto. Senadora Eliziane Gama, preciso citá-la. Eliziane Gama, 
filha legítima deste grupo político, foi concebida e nasceu aqui neste 
grupo político e não pode se furtar, num momento como este, ao 
chamamento da sociedade. Ela precisa ser instrumento da união e talvez 
da reunião desse grupo político. Nós, senadora, povo do Maranhão, 
estamos esperando a sua posição para que nós possamos continuar 
fazendo o que estamos fazendo pelo desenvolvimento deste grande 
Estado. A sociedade está de olho. Os deputados federais já começam a 
dar sinais de reconhecimento do melhor e reconhecer o que é melhor 
para o Estado. E já se movimentam trazendo partidos como o PP, André 
Fufuca; o União Brasil, Pedro Lucas, hoje; o PCdoB, Márcio Jerry, o 
PT, Zé Carlos e talvez Rubens Júnior, o PV, o próprio MDB com os seus 
deputados, Hildo Rocha e João Marcelo, todos apontando na direção do 
norte, na direção do desenvolvimento do Maranhão, na direção do 
Brandão. Alguns ainda não confirmados, mas apontam nessa direção, 
senhores deputados, deputado Paulo Neto, todos esses partidos em 
volta do Partido do PSB, do partido do Bira do Pindaré, deputado 
federal, do partido do Flávio Dino, do partido hoje, a partir de hoje, do 
partido do Brandão. Os deputados estaduais, nós nos organizando, 
pisando no terreno da insegurança, da formação das famosas nominatas, 
querendo sobreviver, todos nós querendo, deputado Professor Marco 
Aurélio, nesse terreno da insegurança das nominatas, construindo aqui 
um grupo e que muitas vezes nos deixa inseguros, é normal, nesse 
momento. Mas o importante é que a grande maioria já resolvida em 
torno do Brandão, isso é que importante, o resto nós estamos construindo 
e vamos construir dentro do prazo legal, da melhor maneira possível 
para cada um, e nós respeitamos a posição de cada um Deputado 
Estadual, não podemos esquecer, e eu peço licença à sua esposa Detinha, 
que aqui está, que se encontra, para falar do grupo comandado pelo 
deputado federal Josimar, que é um grupo que tem sua força política no 
Maranhão, e inegável, eu estou falando dos prefeitos ligados a ele, dos 
vice prefeitos, dos deputados estaduais, dos vereadores, deste grupo, 
não vejo caminho melhor, para ele em todos os seus momentos, em 
todos os seus problemas, em todas as suas soluções, de que o Brandão, 

eu tenho certeza, que o Brandão está de braços abertos a receber esse 
grande grupo, que representa também, parte do povo do Maranhão, 
estou aqui diante de deputados estaduais, de grande envergadura, de 
grande história, e cito aqui o deputado Hélio Soares, que faz parte do 
PL, desse grupo, Vinícius Louro aqui também, a própria Detinha, 
esposa, estamos de braços abertos, precisamos nos reencontrar, nos 
reunir, em favor do povo do Maranhão. Finalmente... 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Me conceda um 
aparte, deputado? 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – No momento 
devido, eu terei prazer em conceder. Deixei por último dois importantes 
participantes desta multiplicação política. Eu deixei por último, mas 
não menos importantes. Eu deixei por último o Brandão e deixei por 
último o povo do Maranhão. O Brandão, neste momento é hora de 
organização da classe política, mas já, já os dois, o Brandão e o povo, se 
fundirão em um só, formando um só corpo. E esse corpo precisa ter seus 
membros, que somos nós, todos nós deputados estaduais, deputados 
federais, senadores da República, aqueles que verdadeiramente estão 
comprometidos com a continuidade do progresso do Maranhão. Por que 
digo isso? Porque Brandão, de todos os nomes colocados à Mesa para essa 
eleição de governador, é o mais representativo, é o quem mais se parece 
com o homem e a mulher maranhense. Olha o que eu estou afirmando: 
que Brandão é o político hoje, dos candidatos, dos pré-candidatos a 
governador do Estado, o que mais se parece, o mais parecido com o 
homem e a mulher maranhense, principalmente com os mais humildes. 
Primeiro, porque vem e advém do interior, onde quase seis milhões da 
população do Maranhão moram, fazem sua vida e convivem no interior 
do Estado. O Brandão representa tudo isso. O Brandão é formado, ligado 
aos estudantes, aos professores, à universidade. Conhece da agricultura 
familiar ao agronegócio. Representou o Maranhão em várias missões no 
exterior, adquirindo uma grande experiência como vice-governador e 
que pode ser colocado agora à disposição como Governador do povo do 
Maranhão. É calmo, tranquilo, ponderado. Já atingiu uma determinada 
idade, onde o homem está mais reto, tem o norte mais assegurado, sabe 
o que deve seguir, sabe o que deve fazer, em que as vaidades já não são 
tantas. E não vejo vaidades no Brandão. Tem experiência política, já 
foi deputado, secretário várias vezes, e administrativa. Não responde 
nenhum processo na Justiça, fortalecendo, portanto, a sua posição de 
honestidade. E por tudo isso é o grande herdeiro do setor progressista da 
política do Maranhão. O Brandão é o verdadeiro herdeiro do Governador 
Flávio Dino. Ninguém pode e não vamos aceitar que se coloque o 
Brandão no setor retrógrado ou no setor do passado. O passado nos 
trouxe experiência, a mim e a todos. E essa experiência tem que ser 
colocada para o futuro próximo do Maranhão. E eu tenho a certeza que 
não há nome melhor que o nome do Brandão para isso. Quanto ao povo 
do Estado do Maranhão, o que o povo quer é a certeza de que sua vida 
vai continuar melhorando como melhorou no governo do Flávio Dino, 
portanto a continuidade do trabalho iniciado pelo Governador Flávio. 
Para isso, esse povo maranhense vai lutar, vai defender, vai cobrar, 
vai penalizar aqueles que não estão nesse projeto. Todos sabemos que 
para isso o melhor realmente nesse projeto é o Brandão. Estamos, 
senhores deputados e deputadas, atentos aos movimentos sociais, 
ao pensamento de vanguarda do povo. Muitas pessoas acham que o 
povo não tem pensamento de vanguarda, que o povo é levado com as 
redes sociais, com a evolução do mundo, com a modernidade, com a 
contemporaneidade, com tudo que vem acontecendo com as barreiras 
entre países se acabando, com a proximidade do mundo, mas o povo 
hoje é vanguardista. Engana-se quem pensa que não é. O povo sabe o 
que quer e sabe o que faz, sabe para onde vai. Uma vez eu perguntei 
ao Presidente Sarney, quero aqui repetir. Ele era presidente do Senado 
Federal: “Presidente, por que o senhor sempre esteve no topo da 
política nacional? Por que o senhor nunca perdeu a eleição? Por que 
esteve sempre no topo da política nacional?”. Ele pensou e, em cinco 
segundos, respondeu: “Porque eu sempre observei os movimentos da 
sociedade, eu sempre observei para onde a sociedade queria ir ou para 
onde a sociedade ia e eu acompanhava a sociedade”. É assim que esse 
grupo político está fazendo no Maranhão. A sociedade sabe o que quer, 
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o povo do Maranhão sabe o que quer, ninguém se engane, e o que eles 
querem é continuar com sua vida melhorando, o que eles querem é 
que esse grupo político se mantenha unido, reunido, porque tem dado 
certo. E estão aí as provas na educação, na saúde, na infraestrutura, 
nas questões sociais, nas evoluções sociais. As provas estão aí. A cada 
dia, o Maranhão melhorando e vai continuar melhorando com Brandão 
enquanto governador. Eu termino, senhores, mas não sem antes chamar 
a atenção de alguns políticos e dizer que aquele que decepcionar o povo, 
paga o preço, e talvez alguns já estejam pagando esse preço. Portanto, 
conclamo todos a, juntos ao Brandão, ao Governador Flávio Dino, ao 
povo do Maranhão, continuarem lutando por esse grande estado. Eu 
quero abrir um aparte que me foi pedido pelo nosso grande deputado. 
Ele se encontra ainda, o Deputado Hélio Soares? Eu acho que ele não se 
encontra mais, Deputado Hélio Soares. Se ele estiver aí em via remota, 
eu abro aqui o aparte para que ele possa fazer as suas colocações. Eu 
acho que ele tem alguma colocação em relação ao PL, que é um grande 
partido em nível nacional. Se não, eu quero encerrar as minhas palavras, 
conclamando a todos que possamos fazer uma reflexão no sentido do 
que aqui falei. Em sã consciência, quando chegarmos a nossa casa, 
que nos deitarmos em nossas camas, nossas redes, colocarmos a nossa 
cabeça no travesseiro, em sã consciência, que nós possamos fazer uma 
reflexão. Uma vez feita essa reflexão, temendo a Deus, respeitando o 
povo e amando a nossa terra, que a gente possa continuar nesse grande 
projeto iniciado pelo Flávio Dino e continuado pelo Brandão. Brandão, 
desejo grande sucesso, que você faça um Governo igual ou até melhor 
do que o Governador Flávio Dino. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão, Deputado Duarte Júnior. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– Deputado César, o Deputado Duarte não está hoje, eu queria me 
inscrever por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Marco Aurélio, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Deputadas, povo do Maranhão que acompanha esta sessão, venho, 
de uma maneira muito firme, destacar a filiação do Vice-Governador, 
Carlos Brandão, nosso pré-candidato a Governador, que, neste exato 
momento, assina a sua ficha de filiação, em Brasília. O Deputado Antônio 
abordou esse tema, com muita ênfase, e faço questão de destacar, me 
filiei ao PSB, há alguns meses, partido que me acolheu e que no qual eu 
continuo a minha trajetória política com as mesmas bandeiras, ideais de 
luta deste campo político. E o PSB, hoje, reforça o seu protagonismo, 
não só nesse processo eleitoral, mas na política maranhense. Há pouco 
tempo recebemos com grande alegria a filiação do Governador Flávio 
Dino, nosso pré-candidato a Senador, e agora teremos, com muita 
alegria, a partir deste momento, temos como um dos quadros do Partido 
Socialista Brasileiro, o Vice-Governador, que agora no dia 1º ou dia 
2 de abril, assumirá a tão honrosa missão de governar o Maranhão. 
Eu faço questão de destacar a trajetória exitosa do Vice-Governador, 
Carlos Brandão, ele que foi Deputado Federal destacado por vários 
mandatos, representou tão bem o povo do Maranhão, e sempre teve 
expressivas votações, fruto do seu trabalho, da sua atuação. Destaco 
a sua passagem pelo Executivo como Secretário adquirindo ali uma 
experiência muito importante, de coordenar, de liderar, de executar. Nos 
últimos sete anos e três meses, ao lado do Governador Flávio Dino, o 
Vice-governador Brandão, pôde estar no protagonismo do Estado do 
Maranhão, onde um complementando o outro, os esforços se unindo, 
trouxeram esse resultado de uma melhora significativa do Estado do 
Maranhão. Na educação, um investimento maciço nas escolas dignas, a 
melhoria do Ideb e uma perspectiva nova que se abre no ensino superior 
com investimentos fortes na Universidade Estadual do Maranhão, a 
criação e consolidação da nossa querida Uemasul. Os investimentos 
na saúde, como a rede forte que se ergueu, que ampliou o número de 
leitos que ajudou a salvar milhares de vidas nessa pandemia. Mas, 
passado esse momento crítico da pandemia, fica uma rede forte com 

hospitais regionais, macrorregionais com a ampliação do tratamento 
da hemodiálise, com os serviços públicos sendo distribuídos de uma 
maneira estratégica, regionalizada e pensada a partir da necessidade 
identificada de cada região. Destaco na infraestrutura, todo o trabalho 
feito pelo Governador Flávio Dino e o vice-governador Brandão com 
as rodovias, com o Mais Asfalto, agora com as Praças da Família, com 
tantas obras importantes. Esse trabalho não foi feito de forma isolada. 
Foi conjunto, foi grupo, foi time. E este time vai continuar integrado, 
agora liderado pelo vice-governador Brandão, que dentro de poucos 
dias assumirá. O Governador Flávio Dino foi um artilheiro nesses sete 
anos e três meses e ainda é. Agora ninguém se torna um bom artilheiro 
sem ter uma boa equipe dando suporte para esse protagonismo. E eu 
estou certo que o vice-governador Brandão, ao assumir o governo, será 
também um grande artilheiro e terá o nosso apoio aqui nesta casa na 
nossa base, justamente em reconhecer esse trabalho em conjunto que 
ajudou melhorar bastante o nosso Estado do Maranhão. Destaco com 
grande alegria, o saúdo, o recebemos, neste dia de hoje, como filiado 
do PSB, um partido que tem uma história, um partido que tem uma 
identidade de luta. E o partido se fortalece com o vice-governador 
Brandão sendo um dos seus filiados a partir de agora. E também o 
vice-governador Brandão se fortalece ao fazer compromisso com as 
bandeiras desse partido, com as causas, com as lutas que se incorporam 
também à sua trajetória, ao seu compromisso não só de campanha, 
porque será candidato não pelo PSB; será candidato do PSB. Não 
só compromisso de campanha, mas compromisso de trabalho com 
o povo a partir dessas identificações de luta, da histórica trajetória 
do PSB, da referência do PSB no Maranhão, que tem tantos grandes 
quadros agora com a presença do Governador Flávio Dino, do vice-
governador Brandão. Deixo também aqui, Senhor Presidente, uma nota 
muito pessoal de saudação ao meu amigo Secretário de Infraestrutura 
do Estado, Clayton Noleto, que está também nesse momento em 
Brasília, ingressará no nosso partido e será muito bem-vindo. Clayton 
é pré-candidato a deputado federal, deixa um legado incomparável de 
trabalho, de dedicação, de resultados para o nosso povo. Conseguiu 
construir boas parcerias que lhe dão nesse momento condições para 
avançar nesse pleito de representar o Estado do Maranhão e, de modo 
muito destacado, a nossa Região Tocantina. Apoiarei o Secretário 
Clayton, Deputado Rildo também apoia o Secretário Clayton Noleto 
para deputado federal com a sua pré-candidatura. Tantas lideranças da 
nossa região apoiada na força e na referência do trabalho, de maneira 
que hoje o Partido Socialista Brasileiro dá um passo muito importante 
que reforça a sua trajetória, que reforça os líderes que estão chegando a 
esse partido, todos bem-vindos, a exemplo dos deputados que estão se 
filiando agora ao PSB. Já temos uma lista grande que está se ampliando 
e vários outros nomes virão. Não tenho dúvida de que aqui se elegerá a 
maior bancada para esta Casa Legislativa, pessoas que estão reforçando 
esse time que também se fortalecerão com a referência dessa força 
política, partidária, social e de luta. De maneira, Presidente, que estou 
muito feliz com esse fortalecimento do nosso partido PSB. Eu tenho 
certeza de que essa luta se reforçará nas ruas, porque o PSB é um 
partido de base, um partido aguerrido, de luta social, e essa referência 
será integrada a toda essa trajetória de atuação dos líderes que estão 
chegando hoje, de modo muito destacado, ao nosso Vice-governador 
Carlos Brandão. Bem-vindo, Brandão, ao nosso partido. Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Bloco Parlamentar Independente, o Deputado 
Arnaldo Melo. Deputado Arnaldo Melo declina. Bloco Parlamentar 
Democrático, PP Solidariedade. Deputado Fábio Braga declina. Bloco 
Parlamentar Democrático PL Republicanos, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso, 
Vice-líder do Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius 
Louro se ausentou temporariamente, foi fazer atendimento no gabinete 
e deixou na coordenação do bloco o Deputado Wellington do Curso que 
vai utilizar todo o tempo do bloco de 28 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
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CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso, pelo Bloco 
Parlamentar Democrático, 28 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, 
bom dia. Hoje, completamos 15 dias da denúncia, dos supersalários, 
dos dirigentes do Sinproesemma, e da Secretaria de Educação do Estado 
do Maranhão. E hoje completando 15 dias, sem nenhuma resposta 
concreta, por parte da base do governo. Cadê o Deputado Rafael Leitoa, 
líder do governo? O deputado Rafael Leitoa se comprometeu em trazer 
a documentação para que pudesse trazer luz à denúncia que estamos 
fazendo. Hoje completa 15 dias, eu dei o prazo, a partir de hoje, estou 
indo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, CGU, TCU, TCE, 
Ministério Público Estadual, porque só ficaram somente na bravata, 
tentando me desqualificar, achando que eu iria desistir com ameaças, 
estão redondamente enganados. O deputado Rafael Leitoa veio tentar, 
orientado pelo Capelli, orientado pelo secretário Felipe Camarão, tentar 
desqualificar a denúncia. O deputado Zé Inácio também orientado, 
tentou desqualificar a denúncia, sem argumentos. O deputado Adelmo 
Soares falou até que tinha cópias dos contracheques e que poderia 
apresentar. E eu solicitei ao deputado Arnaldo Melo, o deputado Arnaldo 
Melo: oh desculpe! Começa também com: Ah, Deputado Adelmo 
Soares, desculpe-me! Deputado Adelmo Soares, não adianta somente o 
contracheque, Deputado Adelmo, eu preciso da ordem bancária, porque 
com a ordem bancária, nós vamos ter a certeza de quanto foi depositado 
na conta dos diretores do Sinproesemma, de janeiro até dezembro. De 
salário, décimo terceiro, férias, diárias, e se foi depositado alguma coisa 
a mais. Senhoras e senhores, até agora nada. Tem alguma coisa errada, 
não pode, tem alguma coisa errada, e sabe qual foi o indício de que tinha 
alguma coisa errada? O primeiro ataque que eu sofri do secretário 
Felipe Camarão, que hoje completa 15 dias, numa quarta-feira, após 
fazer a denúncia no programa Questão de Ordem, apresentado pelo 
jornalista Marcelo Minard. E quando eu fiz a denúncia, Vinícius 
Prazeres, quando eu fiz a denúncia, o Marcelo Minard ligou para o 
deputado Wellington e eu reafirmei a denúncia que eu fiz na tribuna da 
Assembleia. E logo depois, o secretário Felipe Camarão, totalmente 
desequilibrado, e eu fiquei impressionado, o secretário de Educação do 
Estado do Maranhão totalmente desequilibrado, tresloucado, veio 
ofender o deputado Wellington do Curso. Primeiro, ele disse que eu era 
um deputado inexpressível, um deputado que estava devendo. Mas, 
Secretário Felipe Camarão, quem não deve no Brasil? Quem não deve 
no Maranhão? Quem não deve em São Luís? E o Deputado Wellington 
não está devendo dinheiro de corrupção, dinheiro de contrato, de 
licitação, dinheiro de construção, dinheiro de reforma, dinheiro de 
empreiteira. Mas, enfim, eu não rebati a falta de educação do Secretário 
Felipe Camarão. Eu ouvi atentamente, gravei toda a entrevista e, no 
outro dia, eu voltei à Assembleia Legislativa para reforçar a denúncia. 
Mas até hoje ninguém mostrou provas de que eu estava errado. 
Preferiram atacar quem apresentou a denúncia, preferiram atacar quem 
fez a crítica, preferiram atacar quem trouxe à tribuna da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. E a primeira possibilidade que 
acho que veio à mente brilhante deles é que eu fraudei o documento. 
Olha só o absurdo: o Deputado Wellington fradou o documento. 
Senhoras e senhores, essa é a cópia que eu vou apresentar à Polícia 
Federal. É a cópia datada do dia 09 de março, a cópia que eu vou levar 
à Polícia Federal, hoje. É a cópia do documento do dia 09 de março 
extraído do Portal da Transparência, que disseram que eu fraudei o 
documento. Estou entrando com a representação também contra o 
Secretário de Educação do Estado e contra o presidente do 
Sinproesemma, senhor Oliveira, porque ele disse que eu fraudei 
documento. Ele vai ter que provar que documento que eu fraudei, e 
principalmente, ele precisa se justificar, porque que no Portal da 
Transparência, antes da minha denúncia, ele estava com o salário de R$ 
15.000,00 reais e, após a denúncia, o salário dele caiu para R$ 3.000,00 
reais. Quem fraudou? Quem colocou no site da transparência que o 
presidente do Sinproesemma ganhava 15 mil? E estaria lá até hoje, 15 

dias depois, estaria lá até hoje. Por que foi alterado após a denúncia? 
Por que modificaram? Quem modificou? Quem mandou modificar? 
Presidente do Sinproesemma, o senhor acha que o professor é besta? O 
senhor fez um vídeo, colocou alguns documentos dizendo “o meu 
salário só é de três mil reais. Está aqui o espelho, a consulta no Portal da 
Transparência.” Eu também tenho, presidente, está aqui. Realmente 
agora está dizendo que o seu salário é de R$3.800,00. Mas antes, 
Presidente, o senhor, o Secretário Felipe Camarão, o Governador Flávio 
Dino, a Secretaria de Transparência e Controle precisa também explicar 
por que no site da Transparência o seu salário é de R$ 15.000,00. Mas 
aí o presidente do Sinproesemma pegou o contracheque dele... Quem 
está na Assembleia é meu amigo Domingos Costa, meu irmão. 
Independente de intempéries, sol, chuva, independente de política, um 
amigo-irmão a quem eu tenho respeito e carinho, e que jamais abalará a 
nossa relação independente de lado. Sempre foi defensor do grupo do 
Governador Flávio Dino, sempre estive em oposição, mas é um amigo, 
um jornalista que sempre respeitou o professor e Deputado estadual 
Wellington do Curso. E sou testemunha do seu trabalho, nunca foi 
aproveitador, nunca foi oportunista, trabalho sério. Eu já observei, em 
vários momentos, várias postagens de V. Ex.ª. Um abraço respeitoso ao 
meu amigo e jornalista Domingos Costa. Um abraço, irmão, te amo de 
coração. Estamos juntos. É nós! Então, concluindo, Senhor Presidente, 
o governo do Estado precisa se explicar. O Secretário Felipe Camarão 
precisa se explicar, o presidente do Sinproesemma precisa se explicar. 
Vou repetir: estamos aqui com uma consulta do Portal da Transparência 
do dia 09 de março, as 11h41, e o presidente com o salário de R$ 
15.000,00. A consulta à tarde, a consulta no outro dia e a consulta hoje. 
O presidente do Sinproesemma teve alterado, no Portal da Transparência, 
o seu salário. Quem está errado é o Portal da Transparência ou o 
secretário ganhou realmente R$ 15.000,00 por mês? Hoje, senhoras e 
senhores, é o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. Hoje, 23 de 
março, é o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. Hoje, no Dia 
Nacional do Piso Salarial, estamos solicitando ao Governador Flávio 
Dino o reajuste de 33,24%. Hoje, no Dia Nacional do Piso Salarial, 
estamos solicitando ao Governador Flávio Dino que pague aos 
professores do Maranhão o mesmo salário de R$ 15.000,00 que estava 
no Portal da Transparência, pago ao presidente do Sinproesemma. 
Governador Flávio Dino, Deputado Wellington do Curso está 
solicitando a V. Ex.ª que pague os mesmos R$ 15.000,00 que estavam 
no Portal da Transparência pagos ao presidente do Sinproesemma. Que 
V. Ex.ª pague a todo professor e aposentado do estado do Maranhão. 
Senhoras e senhores, vocês não entenderam ainda a gravidade disso, e 
eu vou explicar para vocês. Sabem onde está a gravidade de tudo isso? 
A gravidade dessas denúncias dos supersalários pagos aos diretores do 
Sinproesemma no estado do Maranhão, de acordo com o Portal da 
Transparência do dia 9 de março, que, depois, criminosamente, foi 
alterado, precisa ser investigado, sabe qual é o mais grave disso tudo? 
De acordo com o Portal da Transparência, a direção do Sinproesemma, 
o diretor do Sinproesemma, ganhando R$ R$ 15.000,00, não vai 
defender professor e aposentado, ele não vai pedir reajuste para Flávio 
Dino. Se o presidente do Sinproesemma, de acordo com o Portal da 
Transparência, ganhava R$15.000,00 por mês, e agora foi alterado para 
R$3.700,00. Como que o presidente do Sinproesemma, de acordo com 
o Portal da Transparência ganhando R$15.000,00 vai defender 
professor? Vai fazer manifestação? Vai fazer greve? Vai lutar pelos 
professores? Claro que não! Se a diretoria do Sinproesemma, recebe 
supersalário, que vai de R$15.000,00 até R$34.000,00, pasmem, 
senhoras e senhores, pasmem. Senhoras e senhores, de acordo, eu 
trouxe essas cópias aqui para distribuir aos deputados, cadê os deputados 
que vieram defender Felipe Camarão, o presidente do Sinproesemma, o 
governador Flávio Dino no 1º dia da denúncia? Eis me aqui, professor 
e deputado Wellington está aqui. Hoje completamos 15 dias, e todo dia 
de Sessão estou batendo na mesma tecla, cadê a documentação? Então, 
eu vou resumir, por que isto é grave? O aparelhamento do Sindicato, 
governador Flávio Dino aparelhou o Sindicato dando cargos para quem 
está próximo ao Sindicato, e de acordo, não sou eu que estou dizendo, 
de acordo com o Portal da Transparência do governo do Estado, o 
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presidente e a direção do Sindicato do Sinproesemma, ganham salários 
que vão de R$15.000,00 até R$34.000,00. Para quê? Para calar a boca 
do Sindicato, para quê? Para o Sindicato não defender os professores. 
Para quê? Para os professores estarem ganhando um salário abaixo do 
piso, o piso dos professores do Maranhão, é abaixo do Piso Nacional. 
Mas o Sindicato não vai defender, por que o Sindicato não defende os 
professores? Porque o sindicato está aparelhado pelo governo do 
Estado. O sindicato deveria ter vergonha, a direção do sindicato deveria 
no mínimo, no mínimo, era se afastar da direção da presidência do 
sindicato para que tivesse uma auditoria independente, uma fiscalização 
independente. Presidente do Sinproesemma, o senhor tem coragem de 
sair do cargo, se afastar do cargo para que tenhamos uma investigação, 
uma fiscalização no Sinproesemma, dos últimos 5 anos? Eu quero ver 
se V. Ex.ª tem coragem de se afastar do cargo para que possamos fazer 
uma auditoria, uma investigação na diretoria do Sinproesemma. E mais 
ainda, mais ainda, solicitamos por meio de requerimento a convocação 
do secretário Felipe Camarão para se explicar por que ele foi para TV 
Mirante dizendo que o professor do Maranhão tem o maior piso do 
Brasil, que piso do professor do Maranhão é de R$ 6.800,00. O piso do 
professor do Maranhão era de R$ 1.400 para 20 horas e era de R$ 
2.800,00 para 40 horas, após o reajuste ínfimo, um reajuste pequeno de 
aproximadamente 8 ou 9%, o piso do professor do Maranhão de 20 
horas passa para R$ 1.500,00, o piso de 40 horas passa para R$ 3.100,00 
abaixo do piso nacional. Professor da rede pública estadual do 
Maranhão, você sabe por que você tem um piso salarial abaixo do piso 
nacional? Porque o sindicato, que lhe representa, ou o sindicato que era 
para lhe representar, não luta pelos seus direitos. O sindicato se reuniu, 
o Sinproesemma se reuniu e a executiva decidiu não fazer greve, não 
fazer reivindicação e aceitar o vale de trezentos reais de alimentação, 
uma migalha dada pelo Governador Flávio Dino para calar a boca, para 
enganar. E a direção do sindicato, a executiva do sindicato decidiu sem 
ouvir a categoria, sem ouvir os professores. Presidente do Sindicato dos 
Professores, presidente do Sinproesemma, ouça a voz da sua categoria, 
ouça os seus professores. Veja o que os professores estão comentando. 
Veja o que os professores estão falando. E o mais grave: hoje, um 
deputado ocupou a tribuna se vangloriando de Flávio Dino, mas eu 
quero lembrar a esse nobre parlamentar, a esse deputado que servidor 
público do Estado, aposentado do Estado, servidores públicos ativos e 
inativos não votam em Flávio Dino. Na hora em que o aposentado 
lembra dos 21,7% que Flávio Dino barrou na Justiça, que Flávio Dino 
provocou ações para não conceder reajuste de 21,7%, o servidor público 
ativo e inativo não vota em Flávio Dino. Você aposentado que está 
acompanhando o pronunciamento do Deputado Wellington, hoje, 
quarta-feira, dia 23 de março de 2022, eu quero falar com você que é 
aposentado. Você mesmo. Se você não é aposentado, mas o seu pai ou a 
sua mãe é aposentado do Governo do Estado, eu quero falar com você 
também. Leve esse recado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu 
avô, para a sua avó e diga: “Vovô, vovó, papai, mamãe, hoje o Deputado 
Wellington falou do senhor e falou da senhora.” Atenção, servidores 
públicos estaduais ativos e inativos, aposentados do Maranhão, quero 
falar com você agora. Flávio Dino entrou com uma ação na Justiça para 
barrar os 21,7% para você servidor ativo e para você servidor inativo. 
Esse é o governador que passou sete anos sem conceder reajuste para 
você servidor público, para você inativo, para você aposentado. Você 
aposentado do Maranhão, na hora de comprar o seu remédio, de pagar 
o seu plano de saúde, das dificuldades que você passa em casa com a 
sua família, com os seus netos, lembre-se do Governador Flávio Dino 
durante sete anos. É um apelo que eu faço a você servidor público, a 
você aposentado. Você que está em casa neste momento, lembre-se que 
o seu poder aquisitivo podia ser muito melhor, o seu recurso mensal 
podia ser muito melhor, para você ir ao supermercado, pra você ir 
almoçar fora num domingo, para você ter um lazer com os seus filhos e 
com seus netos. E sabe por que o senhor não tem? Sabe por que a 
senhora não tem? Porque vocês têm um governador perseguidor, que 
prejudicou o servidor público estadual ativo e inativo. Atenção, você 
aposentado, esse governador é o mesmo que foi denunciado aqui na 
tribuna pelo Deputado Wellington e pelo Deputado César Pires, meu 

nobre amigo parlamentar. Nós já denunciamos aqui que o Governador 
Flávio Dino meteu a mão no seu dinheiro, no dinheiro dos aposentados, 
no dinheiro do Fepa. É esse o governador que tem prejudicado você, 
aposentado. Aí eu pergunto: você, servidor público do Estado do 
Maranhão, professor, policial militar, policial civil, professor da Uema, 
servidor da Aged, servidor do Detran, servidor público do Estado do 
Maranhão, que não se aposentou ainda porque está com medo de se 
aposentar com salário baixo; você que está aposentado, você que está 
em casa e que seu poder aquisitivo diminuiu, agora que você mais 
precisa, você trabalhou, você mais precisa para comprar remédio, para 
ter qualidade de vida com seus filhos e netos, o governo lhe tira! O 
Governador Flávio Dino, de forma traiçoeira, covarde, tira o seu bem 
maior, que é fruto do seu trabalho ao longo do tempo. Aí você que está 
em casa, lá na Cidade Operária, que me ligou ontem e disse: “Deputado 
Wellington, concordo em tudo o que o senhor falou, é o único que tem 
brigado e tem lutado, e eu gostei quando o senhor disse que o 
Governador Flávio Dino é o nosso carrasco”. Flávio Dino é o carrasco 
do servidor público estadual, Flávio Dino é o carrasco do servidor 
público ativo e inativo. O Governador Flávio Dino foi o pior governador 
dos últimos 50 anos para o servidor público estadual do Maranhão, sem 
realizar concurso público, sem valorizar o servidor. Deputado César 
Pires, nessa ligação que eu recebi ontem de um aposentado, ele me 
perguntou: “Deputado Wellington, o senhor sabe explicar por que o 
nosso Fepa está quebrado?”. Eu disse: “Meu amigo aposentado, eu sei, 
eu vou lhe explicar”. E ele disse: “Deputado Wellington, não cite o meu 
nome, eu tenho medo de perseguição e de retaliação de Flávio Dino. E 
eu perguntei: “Mesmo o senhor aposentado, o senhor tem medo?”. 
“Deputado, mesmo aposentado, eu tenho medo de perseguição e de 
retaliação de Flávio Dino. Mas, Deputado Wellington, me explica por 
que o Governador Flávio Dino quebrou o Fepa”. Deputado César Pires, 
nosso ex-reitor, Ex-secretário de Educação do Estado também sabe. Por 
que ele quebrou o Fepa? Porque ele não oxigenou o serviço público, ele 
não fez concurso para o serviço público, ele não colocou mais servidor 
público concursado que vai contribuir com o Fepa, vai continuar 
alimentando o Fepa, alimentando a aposentadoria do servidor público. 
Ele fez o quê? Fez contratação temporária. Essa contratação temporária, 
esses cargos comissionados não recolhem para o Estado, para o Tesouro, 
recolhem para o INSS. É por isso, senhoras e senhores, que esse bando 
de professores, essa grande quantidade de professores, esse montante de 
professores, esse universo de professores contratados temporariamente, 
em vez da realização de concurso público, não estão fazendo o 
recolhimento para a aposentadoria do Estado, eles estão recolhendo 
para o INSS. Por isso, meu caro amigo aposentado, que eu não vou citar 
o nome, jamais eu iria lhe prejudicar, da Cidade Operária, que você está 
acompanhando o nosso pronunciamento. Caro amigo, aposentado, 
guerreiro, sofredor, o Fepa está quebrado por quê? O Governador Flávio 
Dino não alimenta o Fepa. Não coloca mais servidores públicos 
concursados, ele faz contratos temporários e é por isso que o Fepa está 
quebrado. É simples. É didático, hoje o Deputado Wellington, por conta 
de uma pergunta de um internauta, de um amigo na Cidade Operária, 
está explicando por que Flávio Dino quebrou o Fepa. Porque ele não 
alimenta o Fepa, por que ele quebrou? Porque ele não faz concurso, ele 
não coloca novos servidores para alimentar, para ter contribuição, para 
melhorar, para ajudar. Isso é grave! É gravíssimo! E precisamos de um 
próximo governador não da propaganda, mas um governador de 
verdade. Um governador que esteja preocupado com o Estado do 
Maranhão na sua essência como um todo, não um governador 
preocupado com o poder, preocupado em ser presidente da República, 
preocupado agora em ser senador, passou sete anos fazendo politicagem. 
Denúncia gravíssima! Governador Flávio Dino já gastou 40 milhões de 
reais em 2021 e em 2022 com transporte de aeronave, de aluguel de 
aeronave, vão querer mentir para dizer que é transporte de vacina, eles 
estão usando o transporte para fazer politicagem no interior. Cadê o 
Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas do Estado? Flávio Dino 
está usando 40 milhões de reais de aluguel de aeronave para fazer 
politicagem no interior. Ontem me mandaram uma foto de Tutóia, 
Governador Flávio Dino pousando em Tutóia, ele não vai de carro, ele 
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não conhece as estradas, ele não sabe o que está acontecendo, ele não 
tem necessidade de ter segurança, ele já tem sua segurança particular, 
ele não está preocupado com a segurança da população, ele não está 
preocupado com estrada, ele está preocupado em fazer politicagem até 
o dia 31. Falavam tanto de Edivaldo Holanda que saiu de São Luís, 
inaugurou 80 praças, foi fazer 80 praças, o governador Flávio Dino está 
indo para o interior inaugurar a praça da família. Precisa gastar dinheiro 
público, sair de avião para o interior para inaugurar uma praça? Que 
palhaçada é essa, Flávio Dino? Que palhaçada é essa? Sai de São Luís, 
de avião, gastando dinheiro público, duas três Hilux, por baixo, para 
fazer a segurança quando V. Ex.ª chega, para inaugurar praça! 
Governador, criei vergonha na cara, governador, faça o que tiver que 
fazer de obra e não precisa inaugurar, não, V. Ex.ª deveria ter vergonha. 
Em Palmeirândia, V. Ex.ª foi inaugurar praça, usando transporte escolar, 
é crime. Eu denunciei à Polícia Federal, V. Ex.ª estava lá, o secretário de 
Educação e o prefeito de Palmeirândia. A Polícia Federal bateu, hoje, 
em Peri Mirim, merenda escolar. Governador Flávio Dino, crie 
vergonha na cara, usar todo o aparato do estado, gastar dinheiro público 
para inaugurar praça no interior do estado. Eu tenho certeza que V. Ex.ª, 
como ex-juiz federal, quando coloca a cabeça no travesseiro para 
dormir, de noite, eu tenho certeza que V. Ex.ª tem vergonha nas ações 
que tem praticado, não é possível, não é possível. terminou o meu 
tempo. Campainha, campainha tocou. Presidente, me dê tempo da 
liderança do nosso bloco que não foi usado ainda. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Não tem mais quórum. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Tempo 
da liderança, eu já estou aqui eu continuo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Mas não tem quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Ou V. 
Ex.ª me dá mais dois minutos ou o tempo da liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Concedo dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Dois 
minutos. Obrigado, Presidente. Resumindo, na manhã de hoje, eu 
trouxe mais uma vez a grave denúncia dos supersalários dos diretores 
do Sinproesemma. No dia 9, nós denunciamos que no Portal da 
Transparência estava com salário de 15 mil reais e, após a denúncia, 
no Portal da Transparência apareceu o salário somente de R$ 3.000,00 
reais. E, até hoje, não trouxeram prova nenhuma. O presidente está 
querendo mostrar contracheque. Presidente do Sinproesemma está 
pensando que professor é besta? Contracheque pode ser qualquer um. 
Estamos aguardando uma cópia da ordem bancária, a ordem bancária 
de todos os pagamentos feitos a todos os representantes da direção do 
Sinproesemma, de janeiro a dezembro de 2021, porque, com a ordem 
bancária, nós queremos saber a ordem pagadora do Governo do Estado. 
O que depositou na conta desse servidor por meio de ordem bancária; 
salário, 13º, férias, diárias tudo que, porventura, esse servidor tenha 
recebido dos cofres públicos consta na ordem bancária, senão só resta a 
CPI da Educação para investigar isso. E mais, senhoras e senhores, eu 
esperei até hoje. Hoje completamos 15 dias. Como não chegou, estou 
indo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério 
Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, a CGU, TCU, 
Ministério da Educação, todos os órgãos para denunciar que o dinheiro 
do Fundeb, a fonte 102, o recurso é da União, o recurso é federal do 
Fundeb. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Não havendo mais quórum regimental, declaro 
encerrada a presente Sessão.

 
Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-

gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e dois de março de dois mil 
e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Bra-

ga.
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, César Pires, Ciro Neto, Da-
niella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Braga, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mi-
cal Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vi-
nícius Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Au-
sentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, 
Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rildo Amaral, Roberto Costa e Wendell 
Lages. 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): Doutora Cleide Coutinho, Mical Damasceno, Ciro 
Neto, Fábio Braga e Wellington do Curso,  inscritos no Pequeno Expe-
diente. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, 
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia submetendo à deliberação 
da Mesa que deferiu: Requerimento nº 52/2022, de autoria da Deputada 
Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja retirado de tramitação 
o requerimento nº 18/2022, de sua autoria; Requerimento nº 53/2022, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja retirado de 
tramitação o projeto de lei  nº 67/2022, de sua autoria e o Requerimento 
nº 56/2022, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja 
desarquivado o Projeto de Lei nº 227/2017, de sua autoria. No primei-
ro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Wellington do 
Curso. O Deputado Doutor Yglésio falou pela Liderança do PROS. Fa-
laram pelo Bloco Parlamentar Democráticos PL/Republicanos os De-
putados Wellington do Curso e Vinícius Louro. O Deputado Zé Inácio 
Lula ocupou a Tribuna no Tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de março de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício,

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputado Fábio Braga
Segundo Secretário, em exercício,

AVISO DE SORTEIO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0511/2021-AL

CREDENCIAMENTO 002/2021

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÃO – CPL convoca os leiloeiros devidamente credenciados no 
processo administrativo 0511/2021, Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho e Gustavo Martins Rocha para participar de sorteio público 
para ordenamento, que será realizado no dia 18 de março de 2022 às 
09:30h , na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, locali-
zada no térreo do prédio da sede da Assembléia, sito no Palácio Manoel 
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau

São Luís, 11 de março de 2022.

Alexandre Henrique Pereira da Silva
Membro da CPL
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


