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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 24/03/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 135/2022, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE TORNA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE PINHEIRO - MA.

PROJETO DE LEI Nº 136/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE 
EXAME DE COLONOSCOPIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 
DO ESTADO DO MA.

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

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

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

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

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 131/2022, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO 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 
DEPUTADO 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 
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, PROÍBE NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, A COMERCIALIZAÇÃO DE 
BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS INFANTIS, COMPOSTO POR 
ÁCIDO BÓRICO, BORATO DE SÓDIO, TETRABORATO DE 
SÓDIO OU BÓRAX, SEM CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO OU 
ENTIDADE FEDERAL COMPETENTE.

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

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N°10/2022, 

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

PRIORIDADE – 3ª  E ÚLTIMA 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 - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 009/2022, 

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

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

PROJETO DE LEI N° 117/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DO PROJETO “MAIS LEITURA, MAIS SAÚDE”, 
NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

PROJETO DE LEI N° 120/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO 
DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI N° 121/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO GRATUITA DO EXAME 
DE CARIÓTIPO 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 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DO EXAME ECOCARDIOGRAMA 
PEDIÁTRICO NOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE 
DOWN NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 123/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, PÚBLICOS A PROCEDER 
AO REGISTRO E A COMUNICAÇÃO IMEDIATA DE RECÉM-
NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN ÀS INSTITUIÇÕES 
E ASSOCIAÇÕES ESPECIALIZADAS QUE DESENVOLVEM 
ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO 
DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 124/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
JUVENTUDE PROTAGONISTA NO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PROJETO DE LEI N° 126/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO 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 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (MENSAGEM N° 
01/2022) ALTERA A LEI Nº 8.258, DE 6 DE JUNHO DE 2005, QUE 
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGÂNICA E PROCESSUAL DO 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 128/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DO ELÍSIO E 
ADJACÊNCIAS DA CIDADE DE CARUTAPERA, COM SEDE NO 
MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA.

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

Diretoria Geral de Mesa, 24 de março de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolin.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos 

Florêncio.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
Secretário em Exercício, Deputado Hélio Soares, para fazer a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário em Exercício, Deputado Zito Rolim, para 
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

Mensagem PRESI-TCE-MA n° 002/2022                         
São Luís (MA), 23 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput, 
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei que 
dispõe sobre o reajuste da remuneração dos cargos efetivos da carreira 
de especialista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de 
acordo com o art. 37, X, da Constituição Federal. A presente proposta 
legislativa reajusta o vencimento base de que trata os anexos III e VI da 
Lei nº 11.134, de 21 de outubro de 2019.

A referida alteração está pautada nos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nas regras que 
regem a política de alteração remuneratória no âmbito da Administração 
Pública, em especial, no disposto no art. 37, X da Constituição 
Federal, no art. 19, X da Constituição Estadual. Ainda, considerando 
a responsabilidade e o equilíbrio fiscal deste Tribunal de Contas, o 
presente projeto de lei está em perfeita obediência à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, em especial quanto ao disposto no inciso I 
parágrafo único do art. 22 que trata da concessão de vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.

Tratando-se, assim, de matéria de relevante interesse institucional 
do Tribunal de Contas, estou certo de que este pleito merecerá, pela 
importância constitucional de que se reveste, a melhor acolhida por 
parte dessa Augusta Assembleia.

Atenciosamente,

Tribunal de Contas do Estado
Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 148/2022

Dispõe sobre o reajuste da remu-
neração dos cargos efetivos da carreira 
de especialista do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, de que trata o art. 
37, X, da Constituição Federal.

Art. 1º O vencimento base de que trata os anexos III e VI da Lei 
nº 11.134, de 21 de outubro de 2019, dos servidores da Carreira de Es-
pecialista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão será reajustado 
em 9% (nove por cento).

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei, correrão 
à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2022.

Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira
Presidente

Mensagem PRESI-TCE-MA n° 003/2022                          
São Luís (MA), 23 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput, 
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei que 
dispõe sobre o reajuste dos valores dos cargos em comissão e funções de 
confiança no âmbito da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal. A presente 
proposta legislativa reajusta os valores de que tratam as Tabelas A e B 
do Anexo II da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013.

A referida alteração está pautada nos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nas regras que 
regem a política de alteração remuneratória no âmbito da Administração 
Pública, em especial, no disposto no art. 37, X da Constituição 
Federal, no art. 19, X da Constituição Estadual. Ainda, considerando 
a responsabilidade e o equilíbrio fiscal deste Tribunal de Contas, o 
presente projeto de lei está em perfeita obediência à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, em especial quanto ao disposto no inciso I 
parágrafo único do art. 22 que trata da concessão de vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.

Tratando-se, assim, de matéria de relevante interesse institucional 
do Tribunal de Contas, estou certo de que este pleito merecerá, pela 
importância constitucional de que se reveste, a melhor acolhida por 
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parte dessa Augusta Assembleia.

Atenciosamente,

Tribunal de Contas do Estado
Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 149/ 2022

Altera o Anexo II da Lei nº 9.936, 
de 22 de outubro de 2013, que trata da Or-
ganização Administrativa do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão.

Art. 1º Os valores dos cargos em comissão e funções de confiança 
de que tratam as Tabelas A e B do Anexo II da Lei nº 9.936, de 22 de 
outubro de 2013, alterada pela Lei nº 11.170, de 25 de novembro de 
2019, ficam reajustados em 9% (nove por cento).

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei, correrão 
à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2022.

Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 140 / 2022

DISPÕE SOBRE O INCENTIVO 
À PRÁTICA DE CORRIDAS DE RUA 
NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1 -  As ações do Estado para o incentivo à prática de 
corridas de rua terão por objetivo:

I. divulgar a prática da corrida de rua profissional e não-
profissional;

II. prover estrutura adequada, de modo a garantir a segurança 
dos praticantes de corrida de rua;

III. apoiar entidades de prática desportiva profissional e não-
profissional que se dedicam à prática de corridas de rua;

IV. fomentar parcerias entre a administração pública estadual, 
outros entes federados e entidades do setor privado com vistas a:

a) promover as corridas de rua como modalidade esportiva;
b) mapear as demandas dos setores envolvidos em corridas de 

rua;
c) implementar mecanismos de incentivo à prática de corridas 

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de março de 2022. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Como é sabido, a prática regular de atividades físicas e esportivas 

está diretamente associada à saúde. Uma delas, a corrida de rua, é 
considerada extremamente acessível em razão do baixo investimento 
para seu exercício. Além disso, pontua-se que, nos últimos anos, houve 
uma verdadeira transformação no hábito de vida da população brasileira 
como um todo. 

Dado o alarmante cenário de aumento do sedentarismo e da 
incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), um 
movimento de mudança de estilo de vida foi impulsionado, sobretudo 
pela internet. Grande parte da população passou a preocupar-se com a 

prática regular de exercícios.
Todavia, o alto custo de algumas práticas esportivas, profissionais 

ou não, são alguns óbices impostos. Na contramão disso, a corrida de 
rua tem se mostrado uma importante alternativa nesse movimento. 
Desta feita, faz-se mister o fomento dessa prática bem como o 
empreendimento de medidas para assegurar sua prática segura.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de março de 2022. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 141 / 2022

Estabelece as diretrizes para a 
Política de Qualificação e Formação 
Profissional de Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica e Familiar, no 
âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

Art. 1.º Ficam estabelecidas as diretrizes para a Política 
de Qualificação e Formação Profissional de Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica e Familiar, no âmbito do Estado do Maranhão, 
com o objetivo de instrumentalizar programas, planos e projetos com 
os objetivos seguintes:

I – assegurar às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar que estejam sob medida protetiva, condições para efetivamente 
exercerem os direitos e garantias fundamentais que lhes são conferidas 
pela Constituição Federal, em consonância os artigos 2º, 3º, 8º e 9º da 
Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006;

II – estimular a qualificação e a formação profissional a fim de 
torná-las independentes;

III – promover o acesso a cursos de formação gratuitos;
IV – promover inclusão social e econômica;
V – preparar para que possam exercer papel estratégico de 

agentes de desenvolvimento econômico;
VI – promover programas educacionais formais e não formais 

que disseminem valores éticos, do irrestrito respeito à dignidade da 
pessoa humana e dos direitos das mulheres;

VII – promover políticas de qualificação técnica às mulheres 
vítimas de violência doméstica por meio de disponibilização de cursos 
profissionalizantes gratuitos em conformidade com o seu interesse, 
habilidade e diagnóstico da equipe multidisciplinar, em conformidade 
do previsto nos artigos 29 e 32 da Lei nº 11.340/2006;

VIII – promover campanhas de divulgação de cursos técnico de 
qualificação e profissionalização oferecidos às vítimas de violência, 
bem como da importância da denúncia das agressões;

IX – atender a previsão de políticas integradas nos termos do 
artigo 8º da Lei Federal nº 11.340/2006, por meio de estabelecimento 
de convênios e parcerias entre todas as esferas do poder público, com 
as universidades para desenvolvimento de pesquisas, estatísticas e 
diagnósticos que auxiliem na escolha dos cursos a serem ofertados, 
potencializando seu protagonismo nas atividades voltadas para o 
desenvolvimento; 

Parágrafo único – Entende-se como violência doméstica e 
familiar, para efeitos desta Lei, em consonância com o que dispõe a 
Lei Federal nº 11.340/2006, qualquer ação ou omissão que cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2.º Na institucionalização da Política tratada no “caput” 
do artigo primeiro desta Lei, o Poder Público, sempre que possível, 
adotará, entre outras, o seguinte: 

I – fortalecer os serviços locais da rede de atendimento às 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar;

II – oportunizar apoio psicológico às mulheres vítimas de 
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violência doméstica e familiar e que elas não voltem mais a conviver 
com seus agressores;

III – promover a cultura do entendimento e da união;
IV – promover ações culturais, esportivas e sociais como forma 

de fortalecer a união familiar;
V – promover debates e eventos que estimulem a reflexão sobre a 

violência doméstica e familiar;
VI – promover ações que envolvam os mais diversos órgãos 

e entidades públicas no desenvolvimento das atividades de forma 
horizontalizada, planejada, coordenada, executada, organizada e 
subordinada a um comando normativo comum, com base em estudos 
técnicos científicos;

VII – torná-las agentes multiplicadoras de informação no combate 
à violência doméstica e familiar.

VIII - a transversalidade com as demais políticas de qualificação 
profissional.

Art. 3.º As despesas decorrentes à execução da presente Lei 
correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignadas no 
orçamento anual, suplementadas se necessário.

Art. 4.º Ao Poder Público compete, através de Decreto, 
estabelecer regulamentação própria às mediadas necessárias ao 
cumprimento da presente Lei. 

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de março de 2022. - DETINHA 
- DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem o condão de instituir uma política de 
qualificação e formação profissional às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. É sabido que a mulher que é vítima de violência 
doméstica passa anos tentando evitar... para assegurar a sua proteção e 
a proteção de seus filhos. Essa mulher, mãe, fica ao lado de seu agressor 
única e exclusivamente por medo, vergonha e falta de independência 
financeira e na esperança de que um dia essa violência acabe. 

A violência doméstica é um fenômeno que não distingue 
classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, grau de 
escolaridade, enfim. Diariamente temos notícias que mulheres foram 
assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros. Na maioria 
desses casos essas mulheres já vinham sofrendo violência há algum 
tempo, porém a real situação só chega ao conhecimento de outras 
pessoas e até das autoridades quando as agressões crescem de tal forma 
a ponto de terminar em feminicídio. 

Não é mais novidade para ninguém que a Lei Federal nº 
11.340/2006, denominada de Lei Maria da Penha, se tornou um marco 
normativo no País no combate à violência doméstica e familiar contra 
as mulheres. É inconteste que através da Lei Maria da Penha diversos 
mecanismos de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar são criados. 

O legislador, neste momento, ao perceber a existência de uma 
lacuna em relação a avaliação da eficácia do dispositivo em referência, 
cria mais um dispositivo legal que possa auxiliar de forma positiva. 
Portanto, a nossa propositura visa criar uma política de oportunidades 
a essas mulheres nas mais diversas áreas profissionais disponíveis no 
mercado de trabalho e torná-las verdadeiras profissionais para ocupar 
espaço na atividade econômica, dando-lhes independência financeira.

Peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciativa e que 
ela mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida e posterior 
aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de março de 2022. - DETINHA 
- DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 142 / 2022         
                                                                            

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto José Saramago a Assistência 
Social em Gestão Educacional e Políticas 
Públicas - IJS, no Município de São Luís 
- MA.

Art. 1°. Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto José 
Saramago a Assistência Social em Gestão Educacional e Políticas 
Públicas - IJS, com Sede e Foro no Município de São Luís – MA.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de março de 2022. - DETINHA 
- DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 068 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei 
Complementar nº 004 /2022, de autoria do Poder Judiciário, que Altera 
a Lei Complementar   nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de 
Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), para criação de sete 
novos cargos de Desembargador e dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de março de 2022. - 
ANTONIO PEREIRA - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1826 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor 
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura -  SINFRA, o 
Senhor Clayton Noleto, solicitando-lhes que seja realizada a recuperação 
da MA-245, no trecho que liga o Povoado Sítio Novo ao Município de 
Lago da Pedra, através da operação tapa buracos do Governo do Estado.

Tal demanda tem como objetivo garantir condições favoráveis 
para que a população possa trafegar com segurança no trecho em 
questão, que perpassa pelos municípios de Bacabal, Bom Lugar e 
Lago da Pedra. Reduzindo os riscos de acidentes, bem como os danos 
materiais causados aos proprietários dos veículos.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 22 de março de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1827/2022

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 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao 
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Cleiton 
Noleto, que autorize a recuperação e infraestrutura da camada asfáltica 
da Av. Oito, R. Mato Grosso- Turu, para  inclusão no “Programa 
Mais Asfalto”. A presente indicação visa melhorar o acesso e a 
trafegabilidade da população nas principais ruas e avenidas da cidade 
que se encontram em péssimas condições, as fortes chuvas decorrentes 
do período de inverno, veem causando grandes transtornos à população. 
Necessitando de serviços urgentes de infraestrutura.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 22 de março de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1828 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja 
encaminhada a seguinte indicação ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
MARANHÃO, requerendo que seja dado o devido cumprimento à Lei 
nº 11.430/2021, que versa sobre a Campanha permanente de combate ao 
assédio e a violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos 
realizados no Estado do Maranhão e que entrou em vigor em 05 de 
abril de 2021, pois, até a presente data o Poder Público não tem dado 
o devido cumprimento à mesma, o que tem gerado notório prejuízo às 
ações de combate à violência doméstica e familiar contra a Mulher.

Desse modo, considerando a relevância da matéria solicito 
a este respeitável órgão ministerial, que sejam tomadas as devidas 
providências, para garantir o cumprimento da Lei.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
23 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 1829/2022

Senhor Presidente,

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 Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1830/2022

Senhor Presidente,

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 Cajari, Senhora 
Maria Félix Rodrigues dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1831/2022

Senhor Presidente,

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

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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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 
tumores; 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 
câncer. 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 1832/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor 
José Bonifácio Rocha de Jesus, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1833/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José 
Martilho dos Santos 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1834/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor André 
Pereira 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 importância 
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 
tumores; 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 
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remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do 
câncer. 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 1835/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1836/2022

Senhor Presidente,

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 Carutapera, Senhor Airton 
Marques 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1837/2022

Senhor Presidente,

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 Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1838/2022

Senhor Presidente,

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

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1839/2022

Senhor Presidente,

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 Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1840/2022

Senhor Presidente,

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 Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1841/2022

Senhor Presidente,

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 Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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, 
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servem para identificar a doença no início, a colonoscopia visualiza e 
remove a lesão precocemente. Se erradicada, evita o surgimento do 
câncer. 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 1842/2022

Senhor Presidente,

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 Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1843/2022

Senhor Presidente,

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 Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1844/2022

Senhor Presidente,

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 Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1845/2022

Senhor Presidente,

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 Coelho Neto, Senhor Bruno José 
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Almeida e 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1846/2022

Senhor Presidente,

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 Colinas, Senhora 
Valmira Miranda da Silva Barroso, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1847/2022

Senhor Presidente,

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 Conceição do Lago Açu, 
Senhor Divino Alexandre de 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1848/2022

Senhor Presidente,

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 Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1849/2022

Senhor Presidente,

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 Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1850/2022

Senhor Presidente,

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 Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1851/2022

Senhor Presidente,

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 Dom Pedro, Senhor Ailton 
Mota dos Santos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1852/2022

Senhor Presidente,

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 Duque Bacelar, Senhor 
Francisco Flávio Lima Furtado, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1853/2022

Senhor Presidente,

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 Esperantinópolis, Senhor Aluísio 
Carneiro 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1854/2022

Senhor Presidente,

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 Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1855/2022

Senhor Presidente,

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 Feira Nova do Maranhão, 
Senhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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.
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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 
câncer. 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 1856/2022

Senhor Presidente,

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 Fernando Falcão, 
Senhora Raimunda da Silva Almeida, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1857/2022

Senhor Presidente,

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 Formosa da Serra Negra, 
Senhor Cirineu Rodrigues 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1858/2022

Senhor Presidente,

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 Fortaleza dos Nogueiras, 
Senhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio 
da disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha 
Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1859/2022

Senhor Presidente,

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

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1860/2022

Senhor Presidente,

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 Godofredo Viana, Senhor 
Shirley Viana Mota, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1861/2022

Senhor Presidente,

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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1862/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva 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 importância 
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 
tumores; 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.
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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 
câncer. 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 1863/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a implementação 
de políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio 
da disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha 
Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1864/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1865/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Luiz Rocha, Senhor 
José Orlanildo Soares 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1866/2022

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 Governador Newton Belo, 
Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1867/2022

Senhor Presidente,

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 Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1868/2022

Senhor Presidente,

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 Graça Aranha, 
Senhor Ubirajara Rayol Soares, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1869/2022

Senhor Presidente,

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 Grajaú, Senhor Mercial 
Lima de 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 importância 
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 
tumores; 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.
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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 
câncer. 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 1870/2022

Senhor Presidente,

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1871/2022

Senhor Presidente,

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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1872/2022

Senhor Presidente,

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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1873/2022

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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1874/2022

Senhor Presidente,

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 Igarapé Grande, 
Senhor Erlânio Furtado Lula Xavier, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1875 / 2022

Senhor Presidente,

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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1876/2022

Senhor Presidente,

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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
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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 
câncer. 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 1877/2022

Senhor Presidente,

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 Itapecuru Mirim, Senhor 
Benedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1878/2022

Senhor Presidente,

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 Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1879/2022

Senhor Presidente,

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 Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1880/2022

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 Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1881/2022

Senhor Presidente,

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 João Lisboa, 
Senhor Vilson Soares Ferreira 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 importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1882/2022

Senhor Presidente,

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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a implementação de políticas públicas 
visando combater o Câncer Colorretal por meio da disseminação de 
informações profiláticas acerca da Campanha Março Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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 1883/2022

Senhor Presidente,

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 Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento 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 importância 
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 
tumores; 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 
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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 
câncer. 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 1884/2022

Senhor Presidente,

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 Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a implementação de 
políticas públicas visando combater o Câncer Colorretal por meio da 
disseminação de informações profiláticas acerca da Campanha Março 
Azul Marinho.

No referido mês, a SBC e o Min. da Saúde reforçam a importância 
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 
tumores; 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 
câncer. 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Com a palavra, o Deputado Yglésio, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
– Bom dia a todos, bom dia a todas! Mando um grande abraço especial 
à torcida do Moto Club ontem e a todos aqueles que foram prestigiar 
o Clube na vitória por 3x1 contra o Juventude de São Mateus. O jogo, 
claro, difícil, um time que vinha de um resultado bem estranho, diga-

se assim, contra o São José, um jogo de 7x3, inclusive foi investigado 
com relação a essa questão de apostas. Então, ontem, eles tentaram 
endurecer o jogo, só que o Moto Club, ao final do segundo tempo, 
não apenas virou, como conseguiu um placar bem expressivo. Então, 
domingo, seguimos confiantes, tem jogo de novo contra o adversário, 
o Deputado Carlinhos está dizendo que eu não tenho mais cabelo para 
raspar, mas eu já disse a ele que os humilhados serão exaltados e, no 
domingo, nós vamos dar a resposta. Partindo para a parte relacionada, 
de fato, ao mandato, ao exercício parlamentar, eu fico muito preocupado 
com o que vem acontecendo em relação ao município de São João dos 
Patos. Nós temos, há bastante tempo, falado a respeito das dificuldades 
de implementarmos uma obra de pavimentação com bloquete no 
município. O prefeito, simplesmente, colocou na cabeça que ninguém 
faz obras se não for pelo mando dele lá. Nós temos uma relação política 
com o vice-prefeito do município que, de maneira infantil, de maneira 
destemperada já por duas vezes, impediu a relação dessas obras e, 
lamentavelmente, continua atrapalhando. Na semana passada, ele teve 
um entendimento com o Vice-governador Brandão, foi até a Secretaria 
de Cidades para dizer que iria deixar fazer a obra, só que ele não cede o 
alvará de construção. Engraçado que o estado do Maranhão tem outras 
duas obras no município e nunca foi pedido o alvará nessas obras. Ele só 
está dificultando, obstaculizando, prejudicando a população por conta 
de querela política de disputa. Então, Alexandre, muito infantil e, além 
de tudo, ele está sendo mentiroso; mentiroso porque ele prometeu ao 
secretário Márcio Jerry que faria a obra, que seria possível fazer a obra e 
agora ele nem atende telefone, a gente está tentando resolver a situação e 
ele não aceita, ele dificulta. Soube que ele pediu inclusive para tentarem 
suspender a obra, veja só, ele quer gerar um prejuízo de 100 mil reais 
para o estado, porque o Estado do Maranhão e a Secid estão devendo 
a empresa que já mobilizou três vezes para ir para lá, que já produziu 
bloquetes, que já teve seu material surrupiado pela prefeitura, ou seja, o 
prefeito ele acha ruim quando a gente sobe aqui na tribuna para dizer o 
tipo de pessoa que ele é, mas infelizmente o que ele está fazendo é pensar 
apenas no umbigo dele de maneira infantil, prejudicando a população. 
Isso é coisa de gestor sério? Pra mim, não é. Então, é o seguinte: nós 
estamos tentando, insistindo junto ao governo do Estado para que a 
obra seja realizada, o governo tem tentado contornar isso politicamente, 
mas infelizmente ele não tem sido cooperativo, ele está querendo 
bancar mesmo o “diferentão”, o “todo poderoso”. Lamentavelmente, 
ele não consegue entender que o tempo passa muito rápido, daqui a 
dois anos e um pouquinho, já tem outra eleição e ele vai perder, ele 
vai perder, ele vai deixar de ser prefeito, e sabe o que vai restar para 
você, Alexandre? A vergonha de ter sido um prefeito que não ajudou o 
município quando poderia, um prefeito que colocou os seus problemas 
pessoais com o vice-prefeito e agora com o Deputado, que eu nem tinha 
problema contigo, agora você tem um problema comigo, então você 
coloca isso acima do interesse da população, a população, em vez de 
ter uma rua de brita, de pavimentação com bloquetes, bonita a rua, está 
andando no barro, na piçarra, e isso prejudica as crianças. Então, assim, 
infelizmente, a população está sendo prejudicada por um prefeito que 
tem sérios problemas internos, pessoais. Então, lamentavelmente, a 
política ela não pode ser utilizada para se tornar refém dos interesses 
pessoais, a resposta vai ser dada, graças a Deus, a nossa atuação 
parlamentar em São João dos Patos está sendo reconhecida, porque 
nós estamos tentando trabalhar. Já mandamos ambulância, já fizemos 
indicação de obras, já fizemos várias situações relacionadas à saúde no 
município, porque ele não dá conta de resolver, eu resolvo, eu opero, eu 
resolvo, eu dou assistência, eu consigo exame sabe, por quê? Porque eu 
gosto de trabalhar, trabalho por São João dos Patos, meu abraço a todos, 
nós vamos continuar combatendo esse malfeitor na prefeitura, o tempo 
vai mostrar quem tem razão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Registramos com satisfação a presença dos senhores: 
doutor Paulo Holanda, Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
de Roraima; doutor Jardel Silva, Superintendente Legislativo da 
Assembleia Legislativa de Roraima, sejam todos bem-vindos a nossa 
Casa Legislativa. Deputado Hélio Soares, por cinco minutos, sem 
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direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, serventuários, meus 
cumprimentos, deputadas e Deputados, inicio aqui cumprimentando 
nesse momento os nossos visitantes: o Procurador Geral da Assembleia 
de Roraima, Dr. Paulo Holanda, e o Dr. Jardel Silva, superintendente 
do Legislativo da Assembleia Legislativa de Roraima. Queria só 
justificar esse cumprimento e essa referência justa até pelos laços 
que nós temos com Roraima. Muitos maranhenses lá, inclusive o Dr. 
Paulo, que representa não só o Brasil como o Estado do Maranhão em 
Roraima. Fica aqui os meus cumprimentos. Se levar o nosso amigo 
Messias, que é e foi o meu colega da Unale e hoje representa o nosso 
Brasil no Senado federal, grande abraço a ele e a seus familiares meus 
cordiais cumprimentos. Senhor Presidente, meu amigo Ciro, que ora 
dirige esta Assembleia, nesse momento, nessa Sessão, venho aqui 
com muita tristeza, Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado Zito, 
que está ali em outra reunião paralela na Mesa, Deputado Yglésio, 
que não está mais aqui. Aqui, nesse momento, com muita tristeza, 
registrar um fato que ocorreu na Ribeira, um bairro de São Luís 
muito populoso, um bairro grande, de grande influência aqui para 
a nossa capital, com relação à Blitz Urbana. Eu tenho certeza que o 
prefeito Braide não tem conhecimento dessas arbitrariedades causada 
pela Blitz Urbana. Que me desculpem quem representa a Blitz, mas 
não poderia deixar de registrar, além de estarmos em um período de 
pós-pandemia, período muito difícil em que as pessoas ainda estão 
começando a se adaptar à vida real do seu cotidiano de antes, a registrar 
a truculência, a ignorância, a falta de sensibilidade com que aqueles 
funcionários tratam as pessoas comuns. Quando se vai fazer um despejo 
ou uma demolição, transferir de uma área para a outra, principalmente 
quando envolve gente, seres humanos, você tem que ter um projeto de 
transferência. Tirar de um lugar, desocupação de área, você tem que 
dar um direcionamento àquelas pessoas que lá estão que, na opinião 
deles, estão em situação de perigo. Se é que existe, porque eu não vejo 
nada de perigo lá. Tem que primeiro ter o local onde vão colocar essas 
pessoas. Não é fazer uma demolição arbitrária, colocando em risco. Aí, 
sim, que coloca em risco aquela população, aqueles moradores, que 
estão naquela área. Eu fiquei totalmente indignado. E o padre, coitado, 
que luta pela aquela comunidade, se desdobra, faz tudo o que pode e 
o que não pode. Fica atrás dos políticos para que nós possamos dar 
sustentabilidade de sobrevivência àquele povo que lá mora na Ribeira. 
Se não bastassem os problemas naturais causados pelas chuvas e por 
outros problemas ambientais, ainda vai a Blitz Urbana complementar a 
infelicidade de alguns que lá moram. Fiquei estarrecido de ver o pessoal 
da Blitz fazer o que fizeram lá com um cadeirante, um senhor de quase 
70 anos, a ignorância, a falta de sensibilidade, a falta de sensatez ao 
tratar aquela população e, principalmente, aquele cadeirante. Assim 
como ele, outras pessoas moram lá também com deficiência física. 
Então, eu chamo aqui atenção, faço esse registro, tenho certeza de que o 
ex-Deputado e hoje prefeito, Deputado Braide, vai tomar conhecimento 
disso e já teve conhecimento, porque teve outras pessoas sensíveis que 
se incomodaram com aquela situação, como nosso querido Vereador 
Astro de Ogum, que é um verdadeiro líder e representante daquelas 
comunidades e fez esse registro da Tribuna da Câmara de Vereadores. 
Eu quero, neste momento, adicionar-me a essas pessoas que têm o 
sentimento voltado, verdadeiramente, para a proteção daqueles menos 
favorecidos. E eu quero aqui me solidarizar com o padre lá da Ribeira, 
com o meu amigo e Vereador Astro de Ogum que representa, com 
dignidade, com responsabilidade e muito amor, aquela população, assim 
como faz com todos os ludovicenses. Fica aqui o meu registro. Meu 
santo padre, quero dizer que o senhor não está sozinho aí na Ribeira, 
nós estamos juntos. Obrigado, meu Presidente em exercício, eu preciso 
complementar aqui esse registro que é de fundamental importância 
para que todas as autoridades tomem conhecimento. Como é que um 
homem, um homem que eu falo é de uma maneira geral, o ser humano 
se investe em um cargo para fazer o mal! Eu não aceito de maneira 
nenhuma. É incompreensível isso. É difícil você tentar compreender 
as pessoas que usam os cargos para fazer mal às outras pessoas, como 

a Blitz Urbana está fazendo. Aliás, eu tenho acompanhado várias 
atrocidades dessa Blitz Urbana. Eu não posso esquecer também que faz 
com os feirantes, de vez em quando, quando passam naqueles carrinhos 
e pegam tudo, os hortigranjeiros dos trabalhadores que estão ali lutando 
pela sobrevivência no dia a dia, colocam naqueles caminhõezinhos e 
vão embora. Aí o trabalhador, o feirante perde tudo e ninguém sabe 
mais, não se sabe que fim eles dão a esses produtos apreendidos, 
Deputada Helena. E a senhora que é uma pessoa também religiosa, 
eu estou me solidarizando, neste momento, com o padre lá da Ribeira, 
com as atrocidades que a Blitz Urbana vem cometendo por lá, para 
demolir alguns moradores que moram, segundo a informação deles, em 
lugares de risco, mas, quando você vai fazer uma demolição dessas, 
você vai transferir uma população, seres humanos, você tem que dar 
um destino, não é aumentar a indigência do nosso estado, colocando as 
pessoas, porque aí, sim, é risco porque vai colocar na rua, vai aumentar 
a criminalidade, vão aumentar os assaltos, porque é uma pessoa, o ser 
humano se sente sem horizonte. Muito obrigado, Presidente, eu sei que 
a sua benevolência é grande e vai deixar eu concluir, eu estou repetindo 
mais ou menos, porque a deputada Helena, uma pessoa sensível está 
aqui ouvindo, e ela também, além de ser médica, fez o juramento para 
salvar vidas, pode se adicionar ao meu sentimento e ao sentimento dos 
outros de que tem a sensatez afluída para que nós possamos fazer uma 
trincheira contra a desigualdade social, contra esses absurdos, contra 
essas atrocidades que a gente vê todo dia aí cometido. Um ato que 
a Blitz Urbana cometeu, é uma violência contra a família, contra a 
mulher, uma vez que tem muitas mulheres por lá, em vez de abrigá-los, 
em vez de dar uma condição de dignidade, de vida digna, faz é o pior, 
colocam ao bel prazer do próprio destino. Então fica aqui o meu registro 
e a minha solidariedade ao meu querido vereador Astro de Ogum, que 
já levantou esse problema na Câmara de Vereadores, parabéns Astro, 
pela sua sensibilidade e pior defender as minorias, por defender as 
pessoas mais humildes que esses sim, é que precisam. Muito obrigado, 
Senhor Presidente, pela benevolência, e vou ficar atento a esse assunto, 
senhoras e senhores Deputados, que nos ouvem nesse momento, para 
que nós possamos colocar ou dar a dignidade a cada um que merece. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Deputadas, povo do Maranhão, imprensa, eu venho hoje falar de uma 
ação muito importante que o governo do Estado está ampliando em 
Imperatriz, que tem sido uma das marcas mais fortes desse governo, 
sobretudo, desde a pandemia, onde acentuou-se cada vez mais o 
desemprego, as dificuldades, agora a inflação que tira cada vez mais 
o poder aquisitivo das pessoas e o governo acertou em ampliar cada 
vez mais o programa dos Restaurantes Populares. Reforçar a segurança 
alimentar é garantir oportunidade de uma alimentação digna às 
famílias do Maranhão, essa rede de restaurantes populares, hoje, aqui 
do Maranhão, é a maior do país, o governo do Estado priorizou essa 
ação entendo que ajudará bastante a população. Em Imperatriz, nós já 
tínhamos o restaurante popular e universitário. Lembro que quando 
foi criado, eu participei diretamente orientando caminhos para que a 
gente pudesse utilizar as duas vertentes tanto para a população em geral 
quanto para os estudantes da Uemasul e hoje, carinhosamente, este 
restaurante é chamado de RU-POP restaurante popular universitário que 
atende milhares de pessoas todos os dias de modo muito destacado os 
trabalhadores da região central da cidade, entretanto só esse restaurante, 
ele não consegue atender as necessidades da comunidade. Eu venho 
dialogando com o Governador Flávio Dino e com o vice-governador 
Brandão e apontei caminhos junto com o presidente da Agemsul, 
Davison Nascimento, junto com o Secretário Clayton, para que a 
gente pudesse ampliar o número de restaurantes populares na cidade. 
Em vez de somente no centro, levá-lo aos bairros, levar unidades 
de restaurantes populares para os bairros da cidade, para atender o 
trabalhador e atender também o morador daquelas localidades. Dessa 
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forma, já está sendo implantado em Imperatriz um restaurante popular 
na região da grande Santa Rita, no coração daquela grande região, na 
feira do Bom Sucesso, bem no início da feira do Bom Sucesso. Já a 
Segep - Secretaria de Gestão e Previdência já efetivou a locação do 
imóvel que já está em fase de implantação pela Agemsul e pela Sedes. 
O Governo do Estado também avançou para uma outra região da nossa 
grande Imperatriz, que é na Pedro Neiva de Santana. Ajudará a região 
da Vila Lobão, Vila Redenção, Vila Nova, Vila Fiquene, toda aquela 
macrorregião, que é um conglomerado de bairros em que se encontra 
uma necessidade, e que ajudará bastante aquela comunidade. Eu falo 
porque, porventura, uma família que tenha uma renda de um salário-
mínimo e tenha quatro pessoas na casa, certamente, vai ter dificuldade 
para garantir com qualidade alimentação dos familiares. E o restaurante 
popular abre uma possibilidade: R$1,00 a alimentação completa. Não 
é que ela custe só um real. Ela custa doze, treze, catorze reais de cordo 
com o valor que é licitado. E o Governo do Estado subsidia e a pessoa 
só paga aquele um real. E aquela alimentação completa, que será um 
real por pessoa, quatro pessoas serão quatro reais por semana. Cinco 
reais por semana nos cinco dias, juntando ali no mês, nós teremos um 
valor que não vai deixar aquela família desamparada. Cinco reais por 
dia, vinte reais por semana, oitenta reais por mês. Esse valor certamente, 
com oitenta reais por mês, a família não teria condições de garantir essa 
alimentação adequada àquela família uma alimentação balanceada com 
todo o valor nutricional. De maneira que o restaurante popular abre 
um caminho para garantir uma segurança alimentar num valor baixo 
para que a família consiga sustentar os seus familiares, de maneira a 
conseguir atravessar um momento difícil que esteja atravessando, 
esteja passando. Eu venho destacar essa ação, porque o Governo 
priorizou a ampliação dos restaurantes populares. E eu faço questão 
de destacar porque é relevante. Há quem não entenda que essa ação 
signifique bastante, mas quem tem o dinheiro contado sabe exatamente 
a relevância desse programa alimentar do Governo do Estado. Nós 
teremos, em poucas semanas, a inauguração de mais dois restaurantes 
populares em Imperatriz. Passarão a ser três os da rede estadual, que 
já se ampliou para Davinópolis e para Montes Altos e que vai agora 
implantar também em João Lisboa. Estamos lutando para o município 
de Governador Edison Lobão, estamos lutando por Amarante e vários 
municípios da nossa região. Destaco que tem alguns municípios em 
que a prefeitura celebra parceria com o governo do Estado e consegue 
nessa parceria antecipar a inauguração. Eu tenho certeza de que quem 
ganha é a população. Parabéns ao Governador Flávio Dino, ao Vice-
Governador Brandão e a todo o governo que se esforça para ampliar 
esse programa de segurança alimentar que é hoje o mais forte de todo o 
país. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputada Helena Duailibe, por cinco minutos, sem 
direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos. Senhor Presidente em 
exercício, Deputado Ciro, muito me orgulha estar nesta sessão presidida 
por V. Ex.ª. Colegas Deputados que compõem a Mesa, imprensa, 
pessoas que nos assistem, funcionários desta Casa. Hoje, dia 24 de 
março, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. 
Tuberculose é uma doença ainda que entristece a gente, uma doença 
que tem cura, que tem o tratamento gratuito pelo SUS, mas que ainda, 
hoje, nós ainda temos números ruins. Há exatos 140 anos, o médico 
Robert Koch descobriu o bacilo causador da tuberculose humana: o 
mycobacterium tuberculosis. Aqui no estado, existe uma lei estadual 
de minha autoria, Lei nº 11.213, que estabelece que, na última semana 
do mês de março, nós possamos comemorar a Semana Estadual de 
Prevenção à Tuberculose com o intuito de promover a conscientização 
das pessoas a procurarem o tratamento, a fazerem a sua prevenção, 
a levarem toda a família, os contactantes, além de disponibilizar os 
exames disponíveis no Sistema Único de Saúde. Segundo o último 
relatório da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, são notificados 
67 mil novos casos por ano. Segundo os dados da Secretária de Saúde 
do Estado, entre 2020 e 2021, o Maranhão apresentou um aumento de 

casos notificados, com 2.608 casos em 2020 e 3.406 casos em 2021. 
Não podemos aceitar isso. Estamos crescendo ainda os números 
de casos de tuberculose, e a gente precisa enfrentar com seriedade 
essa situação. A coordenação do Programa Estadual de Controle da 
Tuberculose acredita que o aumento se deve a uma maior procura da 
população com sintomas gripais de covid-19 às unidades de saúde. O 
Hospital Presidente Vargas é uma unidade de referência estadual para 
o tratamento especializado, e atualmente o hospital conta com mais de 
200 pacientes em tratamento ambulatorial. Não podemos aceitar esses 
números, nós ficamos, realmente, somos um dos últimos Estados nessa 
pontuação, tuberculose e hanseníase, duas doenças que têm cura, duas 
doenças que o tratamento é totalmente disponibilizado pelo SUS, e 
que nós precisamos fazer com que as pessoas cada vez mais tomem 
consciência disso. Na atual conjuntura, no século que nós estamos, 
nós não podemos mais estar falando de doenças como tuberculose e 
hanseníase, precisamos enfrentar esse desafio, precisamos realmente 
assumir e temos bravos guerreiros que são os agentes comunitários 
de saúde, que podem estar nas casas das pessoas detectando os casos 
de prevenção. Então é o momento em que todos precisamos enfrentar, 
todos os gestores municipais que estão mais de perto com a causa, o 
gestor estadual para tirarmos esse número ruim que são esses casos de 
tuberculose não só no Maranhão, mas em todo Brasil. Por isso é um 
dia de desafio, é um dia de conscientização, é um dia que precisamos 
refletir o que nós estamos fazendo para diminuir esses números tão 
agravantes da tuberculose no Brasil e no Maranhão. Muito obrigada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Não há mais oradores inscritos. 

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

CIRO NETO – Não temos matéria para deliberar. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Blocos ou 
Partidos. Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, declina. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Duarte, não está 
presente. Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos, Deputado 
Wellington do Curso, peço que libere, o áudio do Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Sim, 
Deputado, Ok, está me ouvindo o áudio está OK?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Sim, Deputado, estamos ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Presidente Ciro muito obrigado, cumprimentar 
todos os Deputados, todos os Membros da Mesa, saudar a todos na 
paz do Senhor, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, quero trazer 
três pautas importantes, a primeira delas está tramitando no Congresso 
Nacional PL 2564, que é o piso salarial dos Enfermeiros que foi 
aprovado em tramitação e urgência e é uma comemoração para todos 
nós. Deputado Wellington do Curso que, desde 2015, nessa luta, nessa 
pauta em defesa dos enfermeiros no Estado do Maranhão. Acreditamos 
que primeira semana de abril já estará na pauta no Congresso Nacional. 
Teremos, no ano de 2021, 2022, essa vitória para os enfermeiros, 
técnicos e auxiliar de enfermagem do Estado do Maranhão. Então 
parabéns a todos pela luta, parabéns a toda categoria, parabéns a todos 
que estão envolvido nessa luta e, contem e continuem contando com 
o apoio e a luta do professor Deputado Estadual Wellington do curso. 
Presidente, também está tramitando no Congresso Nacional o piso 
salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. 
Então parabéns a todos os agentes comunitários de saúde e agentes 
de endemias por essa luta. Nesse momento o reconhecimento do 
Congresso para que possa aprovar o piso salarial também dos agentes 
comunitários de saúde e agentes de endemias. Só justificando a minha 
ausência presencial. Estou de forma remota chegando na cidade de 
Açailândia, para dar apoio aos professores da cidade de Açailândia, que 
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estão em uma manifestação pacífica desde o início da semana, estão 
em greve e lutando pelo reajuste de 33,24% e também transparência 
dos recursos do FUNDEB para que possa ter o rateio para todos os 
professores na cidade de Açailândia. E logo mais eu terei também 
uma reunião na cidade de Itinga com os professores de Itinga na luta 
pelo reajuste de 33,24% e também na luta pelo rateio das sobras do 
FUNDEB. Mas quero registrar, Senhor Presidente, neste momento 
também, a luta dos professores da cidade de Afonso Cunha. E amanhã, 
sexta-feira, dia 25 de março, uma manifestação pacífica ne cidade de 
Afonso Cunha dos professores na luta pelos seus direitos. E amanhã, 
se der tudo certo, com a graça de Deus, eu também estarei na cidade 
de Afonso Cunha. Para finalizar essa pauta dos professores, mais uma 
vez, estamos aqui para cobrar do Governo do Estado, da Secretaria de 
Educação as informações das denúncias dos supersalários… Estado do 
Maranhão. Então ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Felipe 
Camarão já solicitamos que encaminhem a ordem bancária de todos 
os membros do diretório da Executiva do Sinproesemma do Estado do 
Maranhão... comprovar se eles receberam realmente supersalários ou se 
foi um erro do Portal da Transparência. Porque, de acordo com o Portal 
da Transparência, os diretores do Sinproesemma receberam salários de 
14 até 34 mil reais. Então é por isso que o Sinproesemma, a diretoria 
do Sinproesemma não luta pela categoria, não luta pelos professores, 
porque já recebem altos salários, supersalários... calar a boca e não lutar 
pelos direitos dos professores. Se realmente for comprovado de acordo 
com o Portal da Transparência, se a direção do Sinproesemma recebe 
altos salários, supersalários no Governo do Estado, está mais do que 
provado que estão calados porque estão recebendo altos salários para 
ficar babando o Governo e ficar contra os professores. Essa situação 
precisa ser esclarecida. Já estourou o nosso prazo de esperar resposta 
do Governo. Estamos concluindo a representação para encaminhar 
ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, ao 
Ministério Público Federal, à CGU, ao TCU e também à Polícia Federal 
porque o recurso é da União, é recurso federal, é recurso do Fundeb, 
porém não tem transparência. Prova disso é que todos os professores 
ligados à diretoria não têm dados, não têm informações do Siops, que 
é o Sistema de Informações do Governo Federal. É um escândalo! É 
um escândalo! É muito grave o que está acontecendo e precisa ser 
investigado, precisa ser esclarecido. Não adianta mostrar contracheque, 
tem que mostrar a ordem bancária de todos os pagamentos efetuados 
durante o ano de 2021: férias, salário, décimo terceiro, diárias, tudo 
o que foi pago aos professores, diretores do Sinproesemma, durante 
o ano de 2021. Para finalizar, Senhor Presidente, ontem eu estive 
na rua Palestina, lá no Anjo da Guarda, Fumacê, por solicitação da 
comunidade, nosso projeto “Ouvindo o Maranhão”. Fomos lá, com 
nosso gabinete móvel, ouvir a comunidade, uma denúncia de uma área 
de risco que precisa da atenção do poder público, atenção da Prefeitura 
de São Luís, atenção da Defesa Civil, atenção, nesse primeiro momento, 
de todos, como também da Cruz Vermelha, da Semosp, da Prefeitura 
de São Luís. Já estamos acionando também a Defensoria Pública e o 
Ministério Público para que possam acompanhar essas áreas de riscos 
em São Luís. Por último, finalizando, Senhor Presidente, mais uma 
reclamação dos baixadeiros. A população da Baixada Maranhense ao 
se deslocar da Baixada para São Luís ou de São Luís para a Baixada, 
é humilhada no transporte de ferryboat. Mais uma vez, estamos aqui 
denunciando e cobrando do governo do Estado. Vai sair do governo, 
dia 31, e não solucionou o problema de ferryboat. A humilhação que a 
população sofre...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – A conexão do Deputado Wellington caiu. Vamos passar 
para o próximo. Bloco Parlamentar Independente, Deputado Arnaldo 
Melo. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente sessão.

Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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, 
Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella, Detinha, 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, 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, Mical Damasceno, Othelino Neto, Rafael Leitoa, 
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): Wellington do 
Curso, Antônio Pereira, Doutor Yglésio, Professora Socorro Waquim, 
Fábio Braga, Neto Evangelista, inscritos no Pequeno Expediente. Não 
havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à deliberação do Plenário, 
que aprovou o Requerimento nº 060/2022, de autoria do Deputado Rildo 
Amaral, solicitando que seja enviada mensagem de congratulações 
e aplausos aos Senhores João Lira e Carlos Lucena, eleitos para os 
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da Associação 
Comercial e Industrial de Imperatriz – ACII para o biênio de 2022 a 
2024, com votos de sucesso na condução desta conceituada instituição, 
que muito tem feito para o desenvolvimento daquela conceituada cidade 
de imperatriz. Em seguida, foi submetido à deliberação da Mesa que 
deferiu: Requerimento nº 061/2022, de autoria do Deputado Adriano, 
solicitando que seja desarquivado o Projeto de Lei nº 362/2017, de sua 
autoria e Requerimento nº 062/2022, de autoria do Deputado Ciro Neto, 
solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor 
Francisco das Chagas Milhomem da Cunha, Ex-Prefeito do Município 
de Tuntum, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 12 de fevereiro do 
corrente ano. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o 
Deputado Antônio Pereira. Pelo Bloco Parlamentar Democrático, fez-
se ouvir o Deputado Wellington do Curso. No Expediente Final, não 
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 23 de março de 
2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Primeiro Secretário, em exercício

A Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 16/2021-
AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO e  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA. OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica 
prorrogado o presente contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 
04 de maio de 2022 e término em 03 de maio de 2023.  CLÁUSULA 
SEGUNDA: O valor do contrato fica mantido em R$ 11.412.000,00 
(onze milhões, quatrocentos e doze mil reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. 
Subfunção:  031 – Ação Legislativa.   Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa. Natureza da Despesa: 33.90.46.01 – Auxílio alimentação 
- refeição. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000007 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (AUXALIMENT). 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
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Histórico: Objeto: prorrogação do contrato com fornecimento de cartões 
magnéticos tipo ticket alimentação. Informações complementares: 
valor para o exercício de 2022. NOTA DE EMPENHO: Para fazer 
face às despesas inerentes a este aditivo foi emitida pela Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Nota de Empenho nº 2022NE000555, datada 
de 08/03/2022 no valor de R$ 7.608.000,00 (sete milhões, seiscentos e 
oito mil reais). BASE LEGAL:  Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Processo 
Administrativo nº 3807/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA 
DO ADITIVO: 24/03/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Giovana Vieira Alves representante da empresa SODEXO 
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
69.034.668/0001-56. São Luís–Ma, 25 de março de 2022. Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 039/2021. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA 
PLANETA CONSTRUÇÕES CIVIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA E CONDICIONADORES DE AR EIRELI, firmam 
entre si o segundo Apostilamento ao referido Contrato. OBJETO: 
Constatado erro formal na numeração do pregão eletrônico, conforme 
Processo Administrativo nº 643/2022, retifica-se o número do Pregão 
Eletrônico para 008/2021, e não w/2019 como consta no Termo de 
Contrato nº 039/2021. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0643/2022. DATA DA 
ASSINATURA: 17/03/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 24 de março de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 011/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1007/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 07 de abril às 14:30h, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br para “Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de equipamentos específicos que serão utilizados 
nas Sessões Plenárias e Reuniões das Comissões permanentes por 
videoconferência, com o fornecimento de licenças do uso de Software 
Zoom Profissional, para o atendimento das necessidades da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA”. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-
br (aba consultas, posteriormente em pregões agendados) e www.al.ma.
leg.br (na aba gestão, depois em Licitações e por último clique em 
pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, 
pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas. São 
Luís, 22 de março de 2022. Lincoln Christian Noleto Costa Pregoeiro 
da ALEMA De acordo Arthur Baldez Silva Presidente da CPL em 
Exercicio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; 
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, 
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução 
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução 
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 007/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer 
da Procuradoria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo 

Administrativo nº 2425/2021-ALEMA e  autorizo a celebração do 
contrato com a empesa classificada em primeiro lugar no certame, 
empresa “Tropical Ar Comercio e Serviços Ltda” inscrita no CNPJ 
sob o n° 00.543.634/0001-90, com valor de R$ 117.600,00 ( cento e 
dezessete mil e seiscentos reais), nos termos do edital, seus anexos e da 
proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura 
da despesa. Encaminhe-se à Diretoria-Geral, para cumprimento das 
normas legais.São Luís–MA, 18 de março de 2022. Deputado Othelino 
Neto. Presidente da ALEMA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 228/2022

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
decorrência do comunicado do Líder do Bloco Parlamentar Unidos Pelo 
Maranhão;

RESOLVE:

SUBSTITUIR o Deputado Adelmo Soares pelo Deputado 
Professor Marco Aurélio, como membro titular da Comissão de 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís – MA, 25 de março de 2022.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins
Primeiro Secretário

Deputada Dra. Cleide Coutinho
Segundo Secretário
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ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
com os poderes conferidos pelo art. 14, III, A, combinado com o art. 
43, § 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão,

RESOLVE:
DECLARA VAGO, nos termos do art. .43, § 1º do Regimento 

Interno, o lugar ocupado atualmente pelo representante do Bloco 
Solidariedade -Progressista na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de março 
de 2022.

Deputado Othelino Neto 
Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 229/2022

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 
em virtude da vaga aberta da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, conforme Ato da Presidência, combinado com o art. 28, §5º 
do Regimento Interno;

RESOLVE:

Nomear o Deputado Ariston (Republicanos) como membro 
titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís – MA, 25 de março de 2022.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins
Primeiro Secretário

Deputada Dra. Cleide Coutinho
Segundo Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁ-
RIA Nº 001/2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

O Presidente, em exercício, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, o Senhor Deputado Ricardo Rios, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o Regimento Interno desta Casa Legislati-
va, nos termos dos §§ 4º e 5º, do art. 44, CONVOCA os Senhores De-
putados Membros Titulares da referida Comissão (Deputados: Adriano, 
Wendell Lages, Ariston Sousa, Zé Inácio, Márcio Honaiser, Professor 
Marco Aurélio), para participarem de uma Reunião Extraordinária, 
que será realizada, às 15:00h (quinze horas) do dia 28 do corrente 
mês, na Sala das Comissões deste Poder, para proceder a nova elei-
ção para Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em face da vacância do Cargo, conforme Ato do Presidente da 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
o Senhor Deputado Othelino Neto, datado dia 25 de março de 2022.

Sala das Comissões Deputado “Léo Franklin” da Assembleia Le-
gislativa do Estado do   Maranhão, em 28 de março de 2022.

Deputado Ricardo Rios
Presidente, em exercício, da Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania
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FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


