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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro
Waquim, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ana do Gás,
Ariston, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa e
Vinícius Louro.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 439 /2022
Dispõe sobre a criação de espaços
para o aleitamento materno em creches,
prédios públicos do Estado do Maranhão
e dá outras providências
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DECRETA
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a criação de espaços para o aleitamento materno e extração de leite materno.
Art. 2º - Todo estabelecimento de ensino tipo creche e prédios
públicos estaduais deverão disponibilizar espaço com poltronas para
fins de aleitamento e extração de leite materno.
§ 1º - Os espaços de amamentação devem garantir o bem-estar
das mães e das crianças com privacidade, segurança, disponibilidade
de uso, conforto, higiene e acesso fácil daqueles que as utilizam para a
adequada amamentação ou extração do leite materno.
§ 2º - Os espaços devem observar as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para sua instalação.
Art. 3º - A Secretaria do Estado de Saúde do Maranhão fiscalizará o funcionamento dos espaços de amamentação, nos termos da
regulamentação própria.
Art. 4º - O Conselho Estadual dos Diretos da Mulher realizará
campanhas de conscientização sobre a importância do apoio às mulheres que amamentam, de modo a incentivar a criação destes espaços na
iniciativa privada.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Luís (MA), 08 de novembro de 2022 - ARNALDO MELO -
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Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei dispõe sobre a criação de espaços para
o aleitamento materno em creches, prédios públicos do Estado do Maranhão.
O ato de amamentar é fundamental na criação de vínculos afetivos entre a mãe e o bebê, não obstante, corrobora para diminuir as
chances de o bebê contrair doenças e infecções. A amamentação é um
direito da mãe e da criança, que necessita deste alimento nos primeiros
meses de vida.
Segundo a Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) o
leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e
água que o bebê necessita para que se desenvolva de forma saudável.
Logo, o leite materno é o alimento ideal para todas as crianças, garantindo o desenvolvimento saudável do bebê.
O estudo Estatísticas de Gênero, divulgado em março de 2021
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que
apenas 54,6% das mães, de 25 a 49 anos, com crianças de até três anos
em casa, estão empregadas. Ao decidirem serem mães, os desafios são
enormes e afetam não apenas a mãe, mas, em alguns casos, até o próprio
bebê. Isso porque, com a intensificação da urbanização, a grande quantidade de mulheres que se inseriram na força de trabalho e o aumento do
número de mulheres chefes de família têm dificultado a manutenção do
aleitamento materno pelas mulheres que trabalham fora do lar, em que
pesem os benefícios dessa prática.
A garantia de espaços destinados ao aleitamento materno é antiga. O artigo 9º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da
Criança e do Adolescente, garante seja oferecida condição adequada ao
aleitamento materno, inclusive para mães submetidas a cárcere privado,
vejamos:
Art. 9º - O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de
liberdade.
Ocorre que a falta de espaços para a amamentação e extração de
leite vem se configurado um dos maiores empecilhos para a continuidade da amamentação pelo período recomendado pelas autoridades de
saúde. Isso porque com o retorno das mães ao trabalho, o ingresso dos
filhos nas creches e a ausência de locais próprios para a amamentação
ou extração do leite materno, desestimula a continuidade do aleitamento materno.
A presente proposta tem o fim de garantir que as creches mantenham espaços destinados a amamentação da criança. Propõe, ainda,
que o poder público proporcione aos seus servidores a continuidade do
aleitamento materno, além de servir de estímulo para que a iniciativa
privada siga o mesmo exemplo.
Sendo assim, cresce a necessidade da implantação de métodos
para a facilitação e continuidade do aleitamento pelo período indicado
pelas autoridades de saúde, o que exige adoção de mecanismos suficientes à continuidade da amamentação mesmo depois do retorno da
mãe ao trabalho e do ingresso da criança na unidade escolar. Em virtude
disso, a presente proposição visa estabelecer normas gerais a serem seguidas em âmbito estadual, que poderão ser regulamentadas e concretizadas pelo Poder Executivo por meio de provisões especiais, conforme
a conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Trata-se de uma proposta para tratar do assunto no Estado do
Maranhão, especificamente as mulheres e as crianças, merecem a implantação de política pública que estimule o aleitamento materno e a
boa qualidade de vida da mãe e da prole conforme recomendado pelas
autoridades mundiais de saúde.
Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares com assento nesta Casa na aprovação da proposta em tela.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em 08 de novembro de 2022. - ARNALDO MELO - Depu-
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412/2022; 234/2022; 211/2022; 285/2022.

PROJETO DE LEI N° 440 /2022
Limita a permanência de adultos
desacompanhados de crianças em espaço
exclusivamente destinados ao público infantil, no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1º - Limita a permanência de adultos desacompanhados de
crianças em espaço exclusivamente destinados ao público infantil em
todo o Estado do Maranhão.
Art. 2º - Compreende-se por espaços públicos infantis os locais
que são reservados exclusivamente para crianças e adolescentes acompanhados de tutores legais.
Parágrafo único. Reconhece como espaços públicos infantis:
brinquedotecas reservadas exclusivamente para crianças em praças,
playgrounds, shopping e outros instrumentos dirigidos com exclusividade ao público infantil.
Art. 3º - A divulgação desta lei deverá ocorrer por meio das placas instaladas nos acessos de equipamentos públicos com a seguinte
frase: Proibida a permanência de adultos desacompanhados de crianças
em espaços destinados ao público infantil.
Art. 4º - O caput desta lei não se aplica aos funcionários e colaboradores dos espaços destinados ao público infantil devidamente habilitados e identificados.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís (MA), 08 de novembro de 2022. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei busca limitar a permanência de adultos
desacompanhados de crianças em espaços exclusivamente destinados
ao público infantil, pois em uma análise superficial, não se justifica a
presença dele neste ambiente, sendo primordial a proteção e segurança
à criança.
Em análise a segurança, cerca de 1,2 milhões de crianças desaparecem anualmente pelo mundo, segundo dados do Conselho Federal de
Medicina (CFM), no Brasil são 50 mil anualmente, sendo um número
de 137 casos por dia.
E ainda conforme relatório da ONU que das 25 mil pessoas
traficadas no planeta em 2018, 30% corresponde a crianças, sendo a
América segunda colocada, depois da Ásia em quantidade de tráfico
de pessoas.
O ambiente destinado ao público infantil deve ser resguardado
a somente seu responsável, primando a saúde e segurança da criança.
E a coibição da presença de terceiros se dará por meio de placas
orientativas fixadas em brinquedotecas nas praças, playgrounds, shoppings e afins.
Sendo a segurança primada por agendes de segurança particular
ou pública.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em 08 de novembro de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 249/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência que após ouvido o Plenário, seja votado
Regime de Tramitação de Urgência para os Projeto de Resolução Legislativa 62/2022, e os Projetos de Lei Ordinária 433/2022; 432/2022;

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 09 de novembro de 2022. - MÁRCIO HONAISER – Deputado Estadual - PDT
INDICAÇÃO Nº 6808/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6809/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6810/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6811/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

5

INDICAÇÃO Nº 6812/2022
Senhor Presidente,
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 Jenipapo dos Vieiras, Senhor
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6813/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6814/2022
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 Itinga do Maranhão, Senhor
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6815/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6816/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6817/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6818/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
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formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6819/2022
Senhor Presidente,
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 do Meio, Senhor José
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6820/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6821/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6822/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
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aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6823/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE
MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6824/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
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nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6825/2022
Senhor Presidente,
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 Newton Belo,
Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6826/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
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estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6827/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6828/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6829/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6830/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE
MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6831/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE
MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6832/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6833/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6834/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6835/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6836/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6837/2022
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 Centro Novo do Maranhão,
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6838/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6839/2022
Senhor Presidente,
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
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Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6840/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6841/2022
Senhor Presidente,
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 Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6842/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6843/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
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para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6844/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6845/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6846/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente
à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6847/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
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As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6848/2022
Senhor Presidente,
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 Duque Bacelar, Senhor Francisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6849/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
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Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6850/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6851/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6852/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6853/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6854/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6855/2022
Senhor Presidente,
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 Fortuna, Senhor Sebastião Pereira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6856/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6857/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo
Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6858/2022
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 Barreirinhas, Senhor Amílcar
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6859/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6860/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

17

Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6861/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6862/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor João Batista
Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de
medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6863/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim,
Senhor Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6864/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO
ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER
DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar in-
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formações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

mete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6865/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christianne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6866/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais aco-

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6867/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6868/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
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aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

neta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6869/2022
Senhor Presidente,
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 Buritirana, Senhor Tonisley dos
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6870/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do pla-
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de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6871/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6872/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
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Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6873/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6874/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6875/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à
importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6876/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6877/2022
Senhor Presidente,
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 adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha OUTUBRO ROSA referente à importância
de medidas de combate ao CÂNCER DE MAMA.
A campanha celebra, anualmente, o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos
foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa
aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas
nas mulheres.
As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, a
estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com
um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Em razão do exposto, portanto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de outubro
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6878 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, CARLOS
BRANDÃO, e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), MURILO ANDRADE, solicitando que aprecie a possibilidade de CONVOCAR OS APROVADOS NO SELETIVO PARA AGENTE PENINTENCIÁRIO TEMPORÁRIO DA
CIDADE DE CURURUPU.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade convocação dos aprovados com o intuito de reforçar o quadro de
servidores da Secretaria de Administração Penitenciária.
Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.
Assembleia Legislativa em 08 de novembro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6879/2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr. Aparício Bandeira Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando recuperação da rodovia MA
378, que liga os municípios de Balsas – MA e Ribeiro Gonçalves – PI.
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A rodovia MA 378, com uma extensão de aproximadamente 107
Km de extensão, ligando os municípios de Balsas no sul do Maranhão
e Ribeiro Gonçalves no Piauí é o grande eixo da escoação agrícola, e se
encontra completamente comprometida, dado à falta de intervenções,
o que torna necessário a imediata recuperação da via, garantindo a sua
trafegabilidade, evitando acidentes e a continuidade da escoação agrícola daquela região.
Neste contexto e nos valendo das políticas públicas do estado
que cada vez mais tem investido em infraestrutura nos bairros tanto da
capital quanto no interior do estado, é que procuramos encontrar soluções para tal solicitação. Diante de todo o exposto, apresento a presente
matéria contando com o apoio ilustre Governador Carlos Brandão e
do Secretário de Infraestrutura do Estado, no acolhimento da presente
reivindicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 08 DE NOVEMBRO DE 2022. - MÁRCIO HONAISER – Deputado Estadual – PDT
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, demais pares,
imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio
da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus estenda
as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua
população. Senhor Presidente, lamentavelmente, ontem, aconteceu
um incidente, na cidade de Tutóia, onde uma professora, Professora
Elisângela, diretora de uma escola de zona rural, na cidade de Tutóia,
foi vítima de uma tentativa de homicídio. A professora, que é diretora,
foi esfaqueada dentro da escola, nós já estamos solicitando ao governo
do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, para que possa
fazer investigação e identificar as causas, os motivos, principalmente
uma professora, que é diretora, ser esfaqueada dentro do seu ambiente
de trabalho. É um verdadeiro absurdo! Nós solicitamos ao governo do
Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, para que possa
investigar esse caso. A nossa solidariedade à Professora Elisângela
e a todos os professores do Maranhão. Continuamos à disposição.
Senhor Presidente, o segundo assunto é sobre o governo do Estado do
Maranhão e o Prefeito de São Luís que estiveram, em Brasília, reunidos
com a bancada federal que destinou R$ 25 milhões para o governo
do Estado para a construção do Centro de Convenções da UEMA e
também para o custeio da saúde do governo do Estado do Maranhão.
A bancada federal também destinou R$15 milhões para a Prefeitura de
São Luís fazer a reforma do Hospital Socorrão II. Primeiro: parabenizo
a bancada federal pela destinação das emendas impositivas de R$25
milhões para o governo do Estado e de R$15 milhões para a Prefeitura
de São Luís. Segundo: assim como o governo do Estado foi buscar
emendas impositivas da bancada federal, seria muito bom que pudesse
usar o mesmo peso e a mesma medida e pagasse as emendas dos
deputados estaduais no Maranhão. Nossa solicitação ao Governador
Brandão para que não faça igual ao Flávio Dino e pague as emendas
de todos os deputados estaduais, independentemente de ser da base,
de oposição ou ser deputado independente. Governador Brandão, o
Deputado Wellington do Curso está solicitando, pois assim como foi
importante V.Ex.ª ir buscar emendas parlamentares em Brasília, que
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V.Ex.ª possa pagar as emendas parlamentares dos deputados do Estado
do Maranhão. Além disso, estou fazendo esse registro porque o meu
papel parlamentar é de fiscalizar. Portanto, vamos fiscalizar a aplicação
dessas emendas, tanto dos R$25 milhões do governo do Estado como
dos R$15 milhões à Prefeitura de São Luís. Senhor Presidente, terceiro
assunto: domingo é a prova do Enem, dividido em duas datas, dia 13 e
dia 20 de novembro. Dia 13, na primeira prova, no domingo, na véspera
o Curso Wellington realiza há 13 anos o Enem Solidário, o aluno doa
o alimento, o Curso Wellington doa o conhecimento. É inteiramente
grátis, o dia todo de revisão, o dia todo de aula. Pela 13ª vez, realizamos
esse trabalho solidário no estado do Maranhão. Eu acredito na educação
para transformar a vida das pessoas. Mas, além disso, apresentamos
hoje uma indicação para que o Governo do Estado e a Prefeitura de São
Luís possam ofertar, oferecer, disponibilizar o transporte público, no
domingo, para quem vai fazer a prova do Enem, igual como aconteceu
na eleição e os candidatos que vão fazer a prova do Enem tenham o
transporte público do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís,
gratuitamente, para se locomover e fazer a prova do Enem. Apresentei
indicação, hoje, solicitando ao Governo do Estado e à Prefeitura para que
concedam gratuidade no transporte para todos que vão fazer a prova do
Enem, domingo. Finalizando, Senhor Presidente, só para dizer para os
candidatos aprovados em concurso do Maranhão e os que desejam fazer
concurso que a nossa luta continua pela aprovação do PL 161/2022,
de nossa autoria, para quebrar a cláusula de barreiras dos concursos.
Realidade em outros estados, já foi aprovada na CCJ, foi aprovada na
Comissão de Administração e vai ser aprovado na Assembleia, com
toda certeza, e depois será sancionado pelo Governo do Estado. A nossa
luta pelo PL-161 da quebra de cláusulas de barreira em defesa dos
concurseiros, dos aprovados em concurso do Estado do Maranhão. Por
último, dar satisfação aos nossos amigos policiais militares, praças e
oficiais da Polícia Militar do Maranhão. Está tramitando na Assembleia
a PEC do adicional noturno, e eu creio que todos os deputados estaduais
vão aprovar, porque é a dívida que o estado tem com os policiais
militares. O adicional noturno já é realidade em outros estados e o
estado do Maranhão ainda tem essa dívida com a Polícia Militar. Já tem
na Polícia Civil e não tem na Polícia Militar, a nossa luta pelo adicional
noturno dos policiais militares. Policiais militares, praças e oficiais,
e bombeiros do Maranhão continuem contando com o professor e
deputado Wellington do Curso. Eu tenho certeza, eu creio que nós
vamos aprovar a PEC do adicional noturno para os policiais militares e
bombeiros do Estado do Maranhão. É o que eu tinha para o momento,
Senhor Presidente, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão, sobre a população. Eu continuo em Pernambuco,
aqui na Arena Pernambuco, representando o Maranhão na UNALE, na
União dos Legisladores e Legislativos de todo Brasil, orgulhosamente,
eu tenho orgulho de ser deputado e tenho orgulho de hoje estar
representando os deputados do Maranhão e a Assembleia Legislativa,
aqui da UNALE. Ontem sentimos falta de V.Exas., Deputado Antônio
Pereira, deputado Paulo Neto, deputado Zé Inácio. Ontem, tivemos
reunião do Parlamento Amazônico e amanhã também teremos eleição
da UNALE. Hoje, temos muitos painéis importantes falando de
tecnologia, como transformar os nossos mandatos de deputados para
ajudar a população, teremos uma palestra com o governador do Rio
Grande do Sul, meu amigo, Governador Eduardo Leite. São palestras
importantes. Mais uma vez, registrando que, mesmo a distância, eu
nunca faltei, nunca cheguei atrasado e, mesmo a distância, continuo
na luta por um Maranhão melhor. Todos os dias, nós acreditamos e
lutamos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do
orador) – Que a graça de Deus recaia sobre nós nesta manhã importante
para o Maranhão, que as bênçãos do Senhor possam continuar sendo
derramadas em todo o Maranhão. Eu quero, primeiro, declarar que
esta eleição, Deputado Arnaldo Melo, Vossa Excelência que tantos
mandatos já teve, já adquiriu, e mais um mandato novo tem nesta Casa
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para a próxima legislatura, sabe que não é fácil. Eu quero aqui fazer um
depoimento de que esta minha eleição eu devo totalmente a Deus. Acho
que Deus fez um milagre na minha vida como deve ter feito na vida de
outros colegas deputados. Eu precisava dar testemunho aqui e agradecer
também as minhas lideranças todas que me ajudaram: prefeitos, exprefeitos, vereadores, ex-vereadores, lideranças comunitárias, viceprefeitos, ex-vice-prefeitos, meus eleitores, meus amigos minha família,
meus agradecimentos. Eu não poderia deixar de testemunhar porque
acredito verdadeiramente nisto: que esta minha eleição, aliás, como as
outras, mas essa em especial, foi um milagre de Deus na minha vida,
e a gente sempre espera que também possa ter sido na vida de outras
pessoas. Eu ocupo esta tribuna, nesta manhã, Senhor Presidente Paulo
Neto, Deputado Zé Inácio, para dizer ao povo da Região Tocantina,
ao povo de todo o Maranhão, em especial daqueles municípios que
hoje fazem 26 anos de emancipação político-administrativa, que foram
criados por esta Casa, foram criados em 1994. Em 1996, houve a
primeira eleição e um desenvolvimento econômico e social em todos
os setores desses antes povoados e distritos. Na minha região, hoje
esses municípios completam 26 anos de idade. Nós temos o município
de São Pedro da Água Branca, que eu quero parabenizar, o município
de Cidelândia, o município de Vila Nova dos Martírios, o município
de São Francisco do Brejão, o município de Buritirana, o município
de Senador La Rocque, o município de Edison Lobão, o município de
Ribamar Fiquene, o município de Campestre, o município de Lajeado,
o município São João do Paraíso e talvez outros municípios que agora
não me recordo, na região Tocantina e Davinópolis também. Acredito
que deva ter citado todos ali da região Tocantina. Eu quero felicitar,
parabenizar por mais esse aniversário dessas cidades. Desejar a cada
autoridade, a cada prefeito, a cada vice-prefeito, a cada vereador destas
cidades que possam continuar trabalhando em prol do desenvolvimento
destas cidades, dessas comunidades, dessas sociedades e que
esses municípios possam ser cada vez mais promissores. Portanto,
parabenizo, em especial esses municípios ali da região Tocantina. E a
partir de amanhã, estaremos de amanhã até terça-feira, tem festas, festas
católicas, que são cristãs. Festas evangélicas que também são cristãs,
festas mundanas, normais. E nós participaremos a partir de amanhã,
na realidade, dessas solenidades, dessas festas oferecidas à população.
Porque, na realidade, foi um grande benefício que essa Casa fez quando
criou esses municípios, por todo o Maranhão. E aproveito para também
parabenizar os municípios hoje que completam ano de emancipação
político-administrativa fora da região Tocantina. Deixo o meu abraço
a cada cidadão, a cada cidadã desses municípios, parabenizando-os
também, porque entendo que eles são os verdadeiros indutores deste
desenvolvimento. Claro que, durante todos esses anos, tivemos vários
prefeitos, cada um fez a sua parte da maneira que pôde fazer, uns mais;
outros menos, mas cada um teve a sua participação. E nós queremos
agradecer a participação de cada prefeito, de cada mandatário, que
passaram e ocuparam a cadeira de prefeito nessas cidades. Parabéns
a todas as cidades da região Tocantina por essa passagem, pelos 26
anos de emancipação político-administrativa. Muito obrigado, Senhor
Presidente, era este o registro que tínhamos que fazer nesta manhã.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos! Bom dia a todas! Para mim é uma satisfação
poder participar dessa sessão hoje de maneira remota, parabenizando
antes de mais nada o município de Senador Alexandre Costa, por mais
um aniversário, mandar um forte abraço para o nosso amigo doutor
Orlando, prefeito, que tem feito um belíssimo trabalho. Senador
Alexandre Costa foi um município fora da Ilha de São Luís que nos
deu a maior votação, de ter recebido de maneira constante, ações do
nosso mandato, portanto, aproveito para mandar um abraço ao prefeito
Orlando, ao presidente da Câmara Jair, ao doutor Nilo, que é um
grande amigo dentro do município. Segundo ponto: em relação a essa
comemorada aquisição de recursos ontem da Bancada Federal, fiquei um
pouco preocupado, porque achei o valor pequeno, dentro dos desafios
de custeio que nós temos aqui no Maranhão, vinte e cinco milhões de
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reais para o Governo do Maranhão fazer um Centro de Convenções, e
atuar aí dentro do sistema de saúde, hoje, o Estado do Maranhão aporta
mais de dois bilhões de reais, dentro da perspectiva do custeio da saúde,
e, com certeza, vai levar menos de vinte milhões aí para custear, ou
seja, a gente está falando de 1 % do custo total, achei que a Bancada
poderia ter sido um pouco mais generosa, porque tem sido agraciada
com emendas de valores significativos nos últimos anos, diferente de
nós, deputados estaduais, que fomos massacrados nos quatro anos do
governo Flávio Dino. Então, acho que poderia ter sido um valor maior.
Em relação à Prefeitura de São Luís, R$15 milhões para mais uma
reforma do Socorrão II. Não sei até quando os prefeitos, e aí incluo
Edivaldo Holanda Júnior, Eduardo Braide, vão ter coragem de construir
um novo hospital, em vez de ficar fazendo remendo no Socorrão II, como
já foram feitos vários remendos, e não tem nenhum real com destinação
para o Socorrão I. Lembro também que mais importante do que reforma
física, que já foram feitas várias, várias e várias, há a necessidade de
investir e aportar recurso para custeio. A Unidade Mista do Coradinho,
na semana passada, não tinha recurso para comprar remédio se não
fosse Dipirona, estava completamente desabastecida. É esse o cenário
de desabastecimento. Há de cumprir com os contratos temporários em
todas as profissões: enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos,
farmacêuticos, bioquímicos. Então, questionam aqui sempre a avidez do
Prefeito Eduardo Braide com o dinheiro para fazer obra e uma avareza
para custear a saúde e para pagar profissionais. Questiono isso aí. Então,
fica como uma contribuição essa reflexão também. Terceiro ponto: é
para repudiar a ação de alguns marginais travestidos de torcedores que,
ontem, estiveram presentes a um jogo do Moto. Infelizmente, por erros
da comissão técnica, o Moto foi desclassificado na Copa FMF, porém,
o presidente do Moto, que aqui se encontra, foi agredido de toda forma
possível, mesmo tendo retirado o Moto do profundo estado de abandono
em que se encontrava, devendo Deus e o mundo, CT abandonado. O
Moto está há 10 meses pagando folha, o que, nos últimos 30, 40 anos
de história do Moto Clube, pode contar que não houve ninguém que
fizesse essa organização. Fatalmente, em algum momento, nós vamos
colher resultados positivos em campo. A frustração é grande, mas nada
justifica. Tentaram me jogar um copo de alumínio pesado ontem para
pegar na minha cabeça e me machucar. Poderia hoje não estar aqui.
Porém, o copo, em invés de pegar em mim, quebrou o dedo da esposa
do vice-presidente do Moto. Nós estamos com a maior dificuldade
de conseguir as imagens do estádio, então eu já faço o pedido aqui à
Secretaria de Segurança Pública, ao secretário de Esporte, que faça
esforços no sentido de disponibilizar, em caráter de urgência, essas
imagens, e melhorar a segurança e o videomonitoramento do Castelão.
Torcedor tem que ir para estádio, marginal tem que estar preso, não
deve estar em estádio. Então, nós vamos levar essa apuração às últimas
consequências, porque uma pessoa foi ferida. Eu levo minha filha
para o estádio, vários pais levam seus filhos, então a gente não pode
normalizar, não podemos aceitar uma situação como essa. Fica meu
repúdio a todos que se comportaram como marginais ontem, as minhas
desculpas à torcida por não termos conseguido resultado que todos nós
gostaríamos. Estamos, obviamente, frustrados com isso e fica clara a
continuidade do trabalho porque só fracassa quem desiste, mas nunca
fui homem de desistir. Portanto, nós vamos ter sucesso nessa gestão.
Tenho certeza disso. Muito obrigado.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Ordem do Dia. Não há quórum para deliberação.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Bloco Parlamentar Independente, deputado Adriano, ausente.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado professor Marco
Aurélio, ausente. Bloco Parlamentar Democrático, deputado Vinícius
Louro, ausente. Progressista, ausente. Partido Social Democrata/PSD,
ausente. Escala de reserva, Podemos, cinco minutos, ausente.
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VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Nonagésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia nove de novembro de dois mil e
vinte e dois.

ges.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell LaSegunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Wellington
do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Ana do Gás, Ariston, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Hélio Soares, Othelino Neto (em missão institucional), Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius Louro. Em nome do povo e
invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão,
determinou a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi
aprovada. Inscrito no tempo destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os Deputados Wellington do Curso, Rafael Leitoa e Doutor
Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, quando, a pedido da
Deputada Doutora Cleide Coutinho, foi feita verificação de “quórum”,
constatando-se que não havia número regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro
horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No horário
destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Wellington do Curso
falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente Final, não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que,
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de novembro de
2022.
Deputado César Pires
Presidente, em exercício
Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 777/2022, de 10 de novembro de 2022, exonerando
JACILENE DE JESUS LICA OLIVEIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
Nº 778/2022, de 10 de novembro de 2022 nomeando SARA
CAROLINA CASTRO MENDES, para o Cargo em Comissão, Sím-
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bolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
Nº 780/2022, de 10 de novembro de 2022, exonerando
REGIANE VIEIRA NASCIMENTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
Nº 781/2022, de 10 de novembro de 2022 nomeando
TYCIANNE MAYARA MONTEIRO CAMPOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2022-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3639/2022-ALEMA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará procedimento de Dispensa Eletrônica com critério de julgamento menor preço, na hipótese do
art. 75, inciso I nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da
Resolução Administrativa nº 670/2022, e demais legislação aplicável,
sendo realizada a fase de lance no dia 17 de novembro às 08:00h, pelo
sitio gov.br/compras/pt-br/ para “Contratação de empresa especializada
em serviços de instalações de guarda corpo e corrimão em aço inox polido na Galeria Deputado João Evangelista situado no Palácio Manuel
Beckman, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão”.
A partir de 11 de novembro o sistema já começa a receber as propostas. O aviso de contratação direta e seus anexos estão à disposição dos
interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br (na
aba gestão, depois em Licitações e por último clique em Dispensa de
licitação).
São Luís, 10 de novembro de 2022
Arthur Baldez Silva
Agente público Alema

De acordo
André Luís Pinto Maia
Presidente da CPL

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

25

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

