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PRESIDENTE
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE:
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VICE-PRESIDENTE
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  23 / 11 / 2022 – 4ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 23.11.2022 – (QUARTA-FEIRA)

       I – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO 

 2ª SESSÃO (ART. 249, § 4º - R.I.)

1. PROJETO DE LEI Nº 399/2022, (MENSAGEM Nº 
068/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DIS-
PÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020-2023, 
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.204, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
EMITIDO PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

2. PROJETO DE LEI Nº 400/2022, (MENSAGEM Nº 
069/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,QUE ESTI-
MA RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO MARANHÃO 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

3. PROJETO DE LEI Nº 322/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM O 
CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO.  

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

III - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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

6. PROJETO DE LEI Nº 321/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DETINHA, QUE  ELEVA A “DANÇA PORTUGUE-
SA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA 
IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO CIRO NETO. 

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

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

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

9. REQUERIMENTO Nº 248/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE 
EM ALUSÃO À CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DAS ASSEM-
BLÉIAS DE DEUS DO MARANHÃO, EM DATA  A SER DEFINIDA. 

10. REQUERIMENTO Nº 250/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA, SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO O 
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 
28 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA  ENTREGA DA MEDALHA 
DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO ADVO-
GADO KENAZ CRISTIAN SOUZA VEIGA E A ENTREGA DOS TÍ-
TULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES AOS PASTORES CLE-
BER MORAES GONÇALVES E ROMUALDO FERNANDES DA 
SILVA. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 23/11/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 444/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE ASSEGURA 
ÀS MULHERES O DIREITO A TER ACOMPANHANTE, PESSOA 
DE SUA LIVRE ESCOLHA, NAS CONSULTAS E EXAMES, IN-
CLUSIVE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 445/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE CULTURA E SOCIALIZA-
ÇÃO COMUNIDADE VIVA DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 67/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO SENHOR BRUNO DANTAS.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 68/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOR-
GE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FRANCISCO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 69/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR GIO-
VANNI RAMOS GUERRA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 442/2022, DE AUTO-
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RIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO MULHERES JUSTIFI-
CADAS– IMJ.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 443/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO MENSAGEM– IM.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 441/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SO-
BRE A VEDAÇÃO EM TODO E QUAISQUER ESTABELECIMEN-
TOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, DA UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS 
QUE PROÍBAM, RESTRINJAM OU DIFICULTEM O INGRESSO 
DE PRODUTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS 
AO CONSUMO OU BEM ESTAR DE PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE ALTERA A RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (RE-
GIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO), INCLUINDO O CRITÉRIO DE PARIDADE 
DE GÊNERO NA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 439/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA O ALEITAMENTO MATERNO EM 
CRECHES, PRÉDIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 440/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE LIMITA A PERMA-
NÊNCIA DE ADULTOS DESACOMPANHADOS DE CRIANÇAS 
EM ESPAÇO EXCLUSIVAMENTE DESTINADOS AO PÚBLICO 
INFANTIL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 23 de novembro de 2022..

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto 
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora 

Cleide Coutinho
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor 

Yglésio

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 072 /2022    
São Luís, 18 de novembro de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade formal e por ser contrário ao inte-
resse público, o Projeto de Lei nº 213/2022, que regulamenta a vaque-
jada como prática desportiva e cultural no Estado do Maranhão institui 
medidas de proteção e combate aos maus tratos aos animais durante o 
evento, e dá outras providências. 

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 213/2022, que regulamenta a 
vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado do Maranhão 
institui medidas de proteção e combate aos maus tratos aos animais 
durante o evento, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
213/2022.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo regu-
lamentar a vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado do 
Maranhão, instituindo medidas de proteção e combate aos maus tratos 
aos animais durante o evento, definindo procedimentos e estabelecendo 
diretrizes garantidoras do bom andamento do esporte, através do con-
trole e prevenção sanitário-ambientais, higiênico-sanitárias e de segu-
rança em geral, definindo-a como atividade desportiva e cultural.

Em que pese a louvável iniciativa do legislador, há de ser nega-
da sanção ao art. 4º, a letra “f” do inciso I do art. 5º e ao § 2º do art. 
7º do Projeto de Lei nº 213/2022, pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a Constituição Federal no art. 215 prescreve 
a competência do Estado de garantir o pleno exercício dos direitos 
culturais, bem como o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e 
incentivando a valorização e difusão das manifestações culturais. Indica 
no art. 216 que constituem patrimônio cultural brasileiro “os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjun-
to, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos dife-
rentes grupos formadores da sociedade brasileira”.

Deste modo, enquadram-se, na forma do dispositivo, como pa-
trimônio cultural brasileiro, as formas de expressão, os modos de criar, 
fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                         QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022 5
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às ma-
nifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológi-
co e científico.

O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o Regis-
tro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio 
cultural brasileiro, englobando os Livros de Registros dos Saberes, das 
Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares, aponta como le-
gitimados para propor o registro, perante o Presidente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Ministro de Es-
tado da Cultura e as instituições a esse vinculadas, as Secretarias de Es-
tado, de Município e do Distrito Federal e as sociedades ou associações 
civis (art. 2º). 

À vaquejada, prática que se pretende ver regulamentada e 
reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural 
do Estado, deve-se aplicar também o disposto no art. 225 da Carta 
Magna, que dispõe sobre o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, e cuja preservação pressupõe a proteção da 
fauna e da flora, vedando que se coloque em risco a fundação ecológica, 
a extinção de espécies ou a submissão de animais à crueldade.

Dispondo o § 7º, inserido pela Emenda de nº 96, em 6 de junho de 
2017, que para que não sejam consideradas cruéis, violando, com isto, 
preceitos constitucionais, tais práticas deverão ser reconhecidas como 
manifestações culturais, nos termos do §1º do art. 215 da Constitui-
ção Federal, registradas como bens de natureza imaterial integrante do 
patrimônio cultural brasileiro e regulamentadas por lei específica, que 
assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de 
leis que dispunham sobre vaquejadas e cavalgadas, vem se manifestan-
do pela improcedência das ações por considerar a modificação do trato 
do assunto diante da alteração dos parâmetros de controle (ADI 5710, 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15/10/2018, pu-
blicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 17/10/2018 
PUBLIC 18/10/2018).

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4983, que 
tinha por objeto a Lei nº. 15.299/2013, que regulamentava a vaquejada 
como prática esportiva e cultural no Ceará, considerou o STF que a 
norma destoava da previsão constitucional do inciso VII do art. 225 
que vedava a submissão de animais à práticas cruéis, e da qual não se 
imiscui o Estado, a despeito de sua concomitante obrigação de garantir 
a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valoriza-
ção e a difusão das manifestações (ADI 4983, Relator(a):  Min. MAR-
CO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

Crueldade estaria associada à própria dinâmica da prática, posto 
que, consoante narra o Relator Ministro Marco Aurélio, “o objetivo é 
a derrubada do boi pelos vaqueiros, o que fazem em arrancada, pu-
xando-o pelo rabo, inicialmente, o animal é enclausurado, açoitado e 
instigado a sair em disparada quando da abertura do portão do brete”, 
de forma tal que, “conduzido pela dupla de vaqueiros competidores vem 
a ser agarrado pela cauda, a qual é torcida até que caia com as quatro 
patas para cima e, assim, fique finalmente dominado.” 

Do que se compreende que, a despeito da vaquejada, como 
define a Associação Brasileira de Vaquejada, consistir em uma 
“atividade recreativa-competitiva, com características de esporte”, 
passando com a inclusão do § 7º ao art. 225 da CRFB/88 a ser 
permitida enquanto manifestação cultural, imprescindível seria a 
observância da integralidade da norma constitucional, que retrata 
o atendimento de dois requisitos cumulativos para permissão da 
utilização de animais em práticas desportivas, quais sejam, o regis-
tro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural e a 
regulamentação por lei específica.

Com isto, visa-se evitar a ocorrência de violações a normativa 
ambiental, atendendo, assim, a direito fundamental intergeracional, in-
disponível e inalienável, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
e, por conseguinte, de proteção e vedação da submissão de animais à 
práticas cruéis, e aos princípios da prevenção e da precaução, que nor-

teiam o direito ambiental. 
Note-se que a nível federal a matéria foi regulamentada pela Lei 

nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, após alteração dada pela Lei 
nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, que, em seu art. 1º, reconhece 
o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões 
artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais, e as ele-
va à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio 
cultural brasileiro, ao mesmo tempo em que indica no § 2º do art. 3º-B, 
normas gerais que deverão ser observadas quando da prática para ga-
rantir o bem-estar animal, noticiando que serão aprovados regulamen-
tos específicos.

Desta feita, através da Portaria n° 1.781, de 14 de agosto de 2017, 
publicada no Diário Oficial da União, Edição nº 157, em 16 de agosto 
de 2017, o Ministério aprovou a Nota Técnica nº 08/2017/MAPA-C-
TBEA, de 8 de agosto de 2017, que reconhece o “Regulamento Geral 
da Vaquejada”, protocolizado pela Associação Brasileira de Vaquejada 
(ABVAQ), como apropriado para zelar pelo “Bem-Estar Animal” dos 
bovinos e equinos participantes da prática desportiva.

Inexiste no Maranhão regulamentação específica sobre a prática, 
ainda que o art. 24 da Constituição Federal preveja a competência con-
corrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre 
fauna e proteção do meio ambiente, bem como sobre a responsabilidade 
por danos a esse causados, voltando-se esta proposta legislativa a sanar 
essa lacuna. Entretanto, compreende-se pela impossibilidade de sanção 
ao art. 4º, à letra “f” do inciso I do art. 5º e ao § 2º do art. 7º, por irem 
de encontro a normativa federal, incidindo, em vista disso, em inconsti-
tucionalidade formal e contrariedade ao interesse público. 

Haja vista que a despeito do Regulamento Geral da Vaquejada, 
amparado pela legislação federal, listar quatro modalidades possíveis, 
relacionadas à classificação dos competidores, sendo essas: aspirante, 
amador, intermediário e profissional (art. 4º), o art. 4º do Projeto de Lei 
nº 213/2022, ao dispor sobre a organização das vaquejadas, disserta que 
essa poderia ser desenvolvida em duas modalidades apenas, a amadora 
e a profissional. 

A proposta legislativa cria, outrossim, na letra “f” do inciso I 
do art. 5º, critérios diferenciados para as provas realizadas, indicando 
que o piso da pista de corrida deverá possuir camada de 30 a 50 cm 
de colchão de areia. Ainda que a Lei nº 13.364, de 29 de novembro 
de 2016, no art. 3º-B, § 2º, inciso V, indique a essencialidade de se 
“garantir quantidade suficiente de areia lavada na faixa onde ocorre 
a pontuação, respeitada a profundidade mínima de 40 cm (quarenta 
centímetros)”.

Por fim, o § 2º do art. 7º do Projeto, a despeito de facultar no § 1º 
a presença da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 
para que, acaso assim entenda, realize o acompanhamento e/ou fiscali-
zação sanitária do evento, no § 2º aponta que a ausência de fiscalização 
pela AGED implicaria na anulação do resultado da vaquejada, criando, 
com isto, a obrigatoriedade de que a instituição inspecione de modo 
a atestar as condições de saúde, a aplicação das vacinas de rotina e a 
integridade física dos animais participantes. 

Ainda que a divisão constitucional das funções estatais, em ra-
zão do sistema de freios e contrapesos, não seja estanque, fazendo-se 
possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles, a Constituição 
da República estabeleceu um modelo de Estado no qual a interferência 
de um Poder sobre outro é exclusivamente autorizada nas hipóteses le-
galmente previstas, restando vedado ao Legislativo, em decorrência do 
Princípio da Reserva de Administração, intervir direta e concretamente 
em matérias inerentes à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princí-
pio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 
6º da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da Ad-
ministração, versar sobre organização administrativa e estruturação 
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes, a 
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exemplo da AGED. 

Estas matérias, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da Cons-
tituição Estadual, são de competência privativa do Governador do Es-
tado. Veja-se:

Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre:

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

[grifo nosso]
Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-

gislativo versar sobre organização administrativa e sobre as atribuições 
de Secretarias de Estado, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tri-
bunal Federal:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio 
da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para 
criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da admi-
nistração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes, 
pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder 
Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.” 

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239 di-
vulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALA-
GONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRA-
MA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE 
AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL 
E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa priva-
tiva do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre or-
ganização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa 
parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição 
da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Es-
tado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências. 3. 
Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal 
de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de inconstituciona-
lidade julgada procedente.

(STF. ADI 2329, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 
Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 
25-06-2010 EMENT VOL-02407-01 PP-00154 LEXSTF v. 32, n. 380, 
2010, p. 30-42 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 143-150, grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS RE-
GRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 
17.115/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI DE INICIA-
TIVA PARLAMENTAR. CONDICIONANTES PARA O EXERCÍCIO 
DA PROFISSÃO DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA. CRIAÇÃO 
DE NOVAS ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. 1. Pro-
posta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento 
definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de 
direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da 
Lei 9.868/1999. 2. As regras de distribuição de competências legislati-
vas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de 
centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância 
do interesse. 3. A própria Constituição Federal, presumindo de forma 
absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predomi-
nância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para 
cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Fe-
deral e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), 
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Mu-
nicípios (CF, arts. 24 e 30, I). 4. A Lei 17.115/2017 do Estado de Santa 
Catarina, ao reconhecer a profissão de condutor de ambulância, bem 
como estabelecer condicionantes ao exercício da atividade de remoção 
de acidentados e/ou deslocamento de pacientes em ambulâncias, dis-

ciplina matéria de competência legislativa privativa da União (CF, art. 
22, I e XVI). 5. Ademais, ao atribuir ao Poder Executivo a alocação de 
profissionais específicos nas ambulâncias, juntamente com o condutor, 
ou a supervisão direta de determinado profissional por outro, a lei esta-
dual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina 
a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua orga-
nização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, c e e). 6. Medida Cautelar 
confirmada e Ação Direta julgada procedente.

(ADI 5876, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 
Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 
DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)

CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PAR-
LAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES AO PODER 
EXECUTIVO PARA SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO DE FILMES 
PUBLICITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, 
FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE CINEMA E LAVRAR 
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCONS-
TITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA RE-
CONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências legislati-
vas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de 
centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância 
do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma 
absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominân-
cia do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada 
um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal 
e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior cen-
tralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora 
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municí-
pios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual sob análise, ao estabelecer 
a obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas 
do Estado, de filme publicitário esclarecendo as consequências do uso 
de drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 
24, XII). Alegação de usurpação de competência legislativa privativa 
da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Executivo a 
supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de salas de cinema e 
a lavratura de multas pelo descumprimento da obrigação de exibição 
dos filmes especificados, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola 
regra constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Exe-
cutivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, 
§ 1º, II, e). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 
Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 
DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, bem como por ser con-
trário ao interesse público, oponho veto ao art. 4º, à letra “f” do inciso 
I do art. 5º e ao § 2º do art. 7º do Projeto de Lei nº 213/2022.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 213/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO DE 2022, 201º DA IN-
DEPENDÊNCIA, 134º DA REPÚBLICA.

 
CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM - 232022
Código de validação: 7135A02069 ( relativo ao Processo 

53752021 )

São Luís, 21 de novembro de 2022
A Sua Excelência o Senhor Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-

nhão

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, passo às suas mãos, para que seja submetido 

por Vossa Excelência à douta apreciação do Plenário dessa Augusta 
Casa, o incluso Projeto de Lei que propõe a criação do Fundo 
Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social 
- FERRFIS, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, 
nos termos da proposta de minuta de lei em anexo.

O referido Fundo constituir-se-á em instrumento de gestão or-
çamentária, de natureza e individualização contábeis, vinculado ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA, com duração 
indeterminada.

O objetivo do FERRFIS é assegurar os recursos necessários à 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - Reurb-S, men-
cionada no inciso I do art. 13 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho 
de 2017, mediante o ressarcimento dos emolumentos correspondentes 
aos atos registrais da Reurb-S, conforme previsto no art. 73 da re-
ferida Lei Federal, promovendo a governança responsável de terras no 
âmbito estadual.

Consigno que a criação do FERRFIS irá assegurar os recursos 
necessários à Reurb-S, mediante custeio dos atos registrais necessá-
rios, bem como trará benefícios para a população de baixa renda, uma 
vez que viabilizará as isenções concedidas no momento da titulação 
de seu patrimônio junto aos cartórios, possibilitando a continuidade 
dos projetos de regularização fundiária.

Registro que o FERRFIS poderá receber recursos do Fundo Na-
cional de Interesse Social – FNHIS, aplicações financeiras, convênios, 
saldos de exercícios anteriores e dotações orçamentárias consignadas 
no orçamento do Estado e de créditos adicionais.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
esta proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na expectativa de 
que receba a costumeira boa acolhida.

Renovando protestos da mais elevada estima e máxima conside-
ração, atenciosamente,

Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 126599

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
21/11/2022 18:28 (PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA)

PROJETO DE LEI Nº 446 / 2022

Cria o Fundo Especial Registral de 
Regularização Fundiária de Interesse So-
cial – FERRFIS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a assembleia Legis-

lativa do Estado do Maranhão decretou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

Art. 1º Fica criado o Fundo Especial Registral de Regularização 
Fundiária de Interesse Social – Ferrfis –, instrumento de gestão orça-
mentária, de natureza e individualização contábeis, vinculado ao Tribu-

nal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.
Art. 2º O Ferrfis, de duração indeterminada, tem como objetivo 

assegurar recursos necessários à Regularização Fundiária Urbana de 
Interesse Social – Reurb-S, mencionada no inciso I do art. 13 da Lei Fe-
deral nº 13.465, de 11 de julho de 2017, mediante o ressarcimento dos 
emolumentos correspondentes aos atos registrais da Reurb-S, conforme 
previsto no art. 73 da mesma Lei.

Art. 3º Constituem recursos do Ferrfis:
I – repasses do Fundo Nacional de Habitação de Interesse So-

cial – FNHIS –, criado pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 
2005;

II – remuneração oriunda de aplicação financeira de recursos 
sob gestão do Ferrfis;

III – repasses, mediante convênios, acordos ou contratos com 
órgãos da administração pública de Municípios, Estado ou da União, 
em especial do Fundo Estadual Imobiliário – FEI, criado pela Lei nº 
11.140, de 23 de outubro de 2019;

IV – dotações orçamentárias consignadas no orçamento do 
Estado e de créditos adicionais;

V – saldo de exercícios anteriores;
VI – outras receitas que lhe forem atribuídas ou destinados em 

lei.
§ 1º As disponibilidades temporárias de caixa do Ferrfis serão de-

positadas em instituição financeira oficial e remuneradas de acordo com 
as normas financeiras aplicadas ao setor público, observado o princípio 
da unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964.

§ 2º Na hipótese de extinção do Ferrfis, seu patrimônio será re-
vertido ao FNHIS.

§ 3º As atividades de fiscalização dos atos registrais de Reurb-S 
serão exercidas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Maranhão, por unidade gestora com essa competência específica criada 
por lei própria.

§ 4º A destinação dos recursos do Ferrfis será feita com base em 
relatório circunstanciado, identificando as serventias beneficiadas, os 
atos praticados e os respectivos valores, com vistas a subsidiar as ativi-
dades de fiscalização e de prestação de contas da aplicação dos recursos 
do Fundo.

Art. 4º O ressarcimento pelos atos registrais praticados para a 
Reurb-S será feito de acordo com as tabelas de emolumentos vigentes 
sem incidência da Taxa de Fiscalização Judiciária e do percentual desti-
nado à conta de compensação dos atos gratuitos – Recompe-MA– pre-
vistos na Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, obedecido o limite 
unitário máximo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor previsto 
nas respectivas tabelas de emolumento.

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de recursos no Fer-
rfis, o ressarcimento dos atos será feito de maneira proporcional aos atos 
praticados, nos termos do que dispuser o regulamento complementar 
do TJMA.

Art. 5º O gestor e agente executor do Ferrfis será o TJMA, a 
quem compete, além das atribuições previstas nos arts. 8º, 9º e 10, da 
Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:

I – fixar as diretrizes operacionais;
II – aprovar a proposta orçamentária e o cronograma financeiro 

de receita e despesa do Ferrfis;
III – acompanhar a execução e a aplicação das disponibilidades 

de caixa;
IV – zelar pela adequada utilização dos recursos do Ferrfis.

Art. 6º O TJMA poderá celebrar, mediante convênios ou outros 
instrumentos hábeis, parcerias com entidades públicas ou particulares, 
visando à efetividade da Reurb-S e à boa aplicação dos recursos do 
Ferrfis.
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Art. 7º O grupo coordenador do Ferrfis, ao qual competem as 
atribuições previstas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, 
de 2006, será composto da seguinte maneira:

I – pelo corregedor-geral de Justiça, que o coordenará;
II – por um desembargador indicado pela Presidência do TJMA;
III – por um magistrado de 1º grau, indicado pelo corregedor-ge-

ral da Justiça;
IV – por um magistrado de 1º grau, indicado pelo presidente do 

TJMA;
V – por um servidor, indicado pelo corregedor-geral da Justiça;
VI – por dois servidores, indicados pelo presidente do TJMA.
§ 1º Poderá ser chamado a participar do grupo coordenador do 

Ferrfis um representante dos oficiais de registro imobiliário do Estado, 
indicado pelo corregedor-geral da Justiça e designado pelo presidente 
do TJMA.

§ 2º As atividades dos membros do grupo coordenador são consi-
deradas de relevante interesse público e não serão remuneradas.

Art. 8º Os recursos arrecadados pelo Ferrfis serão contabilizados 
em unidade orçamentária específica do TJMA, atendendo ao disposto 
na Lei Federal nº 4.320, de 1964, no art. 48 da Lei Complementar Fede-
ral nº 101, de 4 de maio de 2000, no Decreto Federal nº 3.000, de 26 de 
março de 1999, e nas normas do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Os demonstrativos financeiros da atividade con-
tábil a que se refere o caput serão atualizados mensalmente e divulga-
dos para consulta pública na internet.

Art. 9º A gestão do Ferrfis sujeita-se, no que couber, ao disposto 
na Lei Federal nº 4.320, de 1964, às normas brasileiras de contabilida-
de, aplicadas ao setor público, bem como às normas gerais e específicas 
do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 10. A aplicação irregular dos recursos do Ferrfis sujeitará os 
beneficiários às penalidades administrativas, civis e penais previstas na 
legislação.

Art. 11. O TJMA editará atos normativos complementares neces-
sários ao cumprimento desta lei.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

São Luís, Maranhão, xx de junho de 2022

PROJETO DE LEI N° 444/2022

Assegura às mulheres o direito a 
ter acompanhante, pessoa de sua livre 
escolha, nas consultas e exames, inclu-
sive os ginecológicos, nos estabelecimen-
tos públicos e privados de saúde no âm-
bito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica assegurado às mulheres o direito a ter acompanhante, 
pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os gine-
cológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado 
do Maranhão, sendo obrigatório em casos que envolvam qualquer tipo 
de sedação.

Art. 2º - O direito previsto nesta Lei deverá ser amplamente di-
vulgado pelos estabelecimentos de saúde, que deverão afixar o conteú-
do da presente Lei em local visível e de fácil acesso às pacientes.

Art. 3º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessá-

rios para a fiel execução desta lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, 21 de novembro de 2022. – MÁRCIO HO-
NAISER – Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa garantir às mulheres, acompanha-
mento em exames e consultas, sobretudo as que se fizerem necessárias 
o uso de qualquer tipo de sedação, tendo em vista os inúmeros casos de 
violação da intimidade, estupros e outras ações  irreparáveis que são 
praticados durante procedimentos onde a mulher esteja em situação de 
vulnerabilidade. 

Práticas e atos como o assédio sexual são incompatíveis com a 
dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser combatidos e elimi-
nados, conclamando-se os governos para a urgente adoção de medidas 
destinadas a combater e a eliminar todas as formas de violência e de 
constrangimento contra a mulher na vida privada e pública, quer perpe-
tradas ou toleradas pelo Estado ou pessoas privadas.

Desta feita, incube ao Poder Legislativo Estadual propor medidas 
que garantam os diretos das mulheres à inviolabilidade da sua intimi-
dade, do seu corpo, minimizando assim os riscos de práticas abusivas, 
que recorrentemente acompanhamos nos noticiários, contra mulheres 
durante a realização de consultas, exames e demais procedimentos, so-
bretudo os que necessitam de qualquer tipo de sedação da paciente.

Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio 
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pres-
supostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 21 de novembro de 2022. – MÁRCIO 
HONAISER – Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI Nº 445 /2022

Declara de utilidade pública o Cen-
tro de Cultura e Socialização Comunidade 
Viva de São Luís/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Centro de Cultura e 
Socialização Comunidade Viva, com sede e foro no município de São 
Luís/MA.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 17 de novembro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Centro de Cultura e Socialização Comunidade Viva de São 
Luís/MA, inscrita no CNPJ sob nº 04.174.704/0001-31, constituída em 
05 de maio de 2000, entidade civil sem fins lucrativos e duração por 
tempo indeterminado, com sede na Rua Inglês de Sousa, nº 22-A, Bair-
ro da Liberdade, CEP: 65035-300, São Luís/MA.

A instituição tem por finalidade: coordenar, fomentar e difundir 
a produção artística, através de programas culturais, projetos educacio-
nais, ambientais, ecológicos e turísticos, bem como pelo gerenciamento 
de espaços públicos, sob a responsabilidade, em consonância com os 
poderes federal, estadual e municipal, assim como desenvolver ações 
voltadas para o fortalecimento de sua comunidade, artistas, entidades 
culturais e festividades, abstendo-se de qualquer propaganda político-
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-partidária.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que este Centro 
vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 17 de novembro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 67/2022

Concede Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Bruno Dantas. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Ministro do Tribunal de Contas da União, Senhor Bruno 
Dantas, natural de Salvador - Ba. 

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

Palácio Manuel Beckman, em São Luís, Estado do Maranhão, 16 
de novembro de 2022. - Othelino Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 068 /2022

CONCEDE Título de “Cidadão 
Maranhense” ao Senhor Jorge Antônio de 
Oliveira Francisco.

Art. 1º - Fica concedido título de Cidadão Maranhense ao Senhor 
Jorge Antônio de Oliveira Francisco. 

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Bequimão, 
São Luís – MA, em 17 de novembro de 2022. - Othelino Neto - Depu-
tado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 69/2022

Concede Título de “Cidadão Ma-
ranhense” ao senhor Giovanni Ramos 
Guerra.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao se-
nhor Giovanni Ramos Guerra, natural da cidade de Anápolis Estado 
de Goiás. 

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

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO 
DO MARANHÃO, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. - Othelino Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071 /2022

Altera a redação do art. 7º, do Re-
gimento Interno (Resolução Legislativa nº 
449/2004), e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de 
junho de 2004, alterado pelas Resoluções Legislativas nºs 458/2004, 
550/2008, 599/2010, 662/2012, 781/2016, 910/2018 e 939/2019, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 7º - A partir do dia 01 de novembro do segundo ano da 

Legislatura, realizar-se-á Sessão Preparatória para a eleição da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tomará posse no 
dia 1º de fevereiro do terceiro ano da Legislatura, em data e horário a 
serem definidos por Ato da Presidência, com antecedência de 48 horas 
da realização do pleito, obedecidos os dispostos no art. 8º e seus incisos 
do Regimento Interno”.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em 10 de novembro de 2022. - Deputado Estadual Othelino Neto 
– Presidente – 3° Vice-Presidente: Deputado Estadual Rildo Ama-
ral – 4° Vice-Presidente: Deputado Estadual César Pires – 2° Se-
cretário: Deputada Estadual Drª. Cleide Coutinho – 3° Secretário: 
Deputado Estadual Pará Figueiredo

REQUERIMENTO N° 252 /2022

Senhor Presidente,
 
Nos termos que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro 

a V. Exa. após manifestação da Mesa, que seja formalmente oficiada 
a Caixa Econômica Federal - CEF para que venha, perante este Poder 
Representativo dos interesses populares, esclarecer as possíveis irregu-
laridades em dois conjuntos habitacionais que fazem parte do programa 
“Minha Casa, Minha Vida” na cidade de Bacabal, quais sejam: residen-
ciais Morada Terra do Sol e José Lisboa II.

Com efeito, considerando que a Caixa Econômica Federal é o 
agente gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida, pretende-se que 
ela possa apontar o quantitativo de imóveis que estão inutilizados ou es-
tão servindo para outros fins que não o exercício do direito fundamental 
à moradia. Requer que sejam indicadas o quantitativo de beneficiários 
com a entrega de mais de uma chave. Solicito ainda, fiscalização dessas 
moradias para verificação de possíveis desvios de finalidade do pro-
grama.

Tal solicitação é deveras importante em razão de denúncias de 
que cerca de 30 a 40% dos imóveis estão em situação de completo aban-
dono, sem nenhum morador vivendo no imóvel. Outra denúncia e não 
menos grave é a prática de alugar os imóveis visto que fere as regras 
e a finalidade do programa de atender aqueles que necessitam de uma 
casa para morar.

Ocorre que a população de baixa renda de Bacabal, que necessita 
de referida moradia, está sendo atingida em razão de possíveis irre-
gularidades, à medida em que o programa foi criado justamente para 
atendê-los, mas não está atingindo sua finalidade. 

Trata-se, em suma: de falta de publicização e informação adequa-
da quando das tratativas junto à população a ser beneficiada.

Assim, justificado está seu chamamento para prestar as devidas 
elucidações perante esta Casa Legislativa.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO 
DO MARANHÃO, 21 DE NOVEMBRO DE 2022. - Roberto Costa - 
Deputado Estadual - MDB

REQUERIMENTO N° 253/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar 
Nº 17/2022, em primeiro e segundo turnos e o Projeto de lei Comple-
mentar nº 013/2022, em segundo turno, ambos de autoria do Poder 
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Judiciário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
São Luís - Ma, em 21 de novembro 2022. - Deputado Estadual - 
ARISTON SOUSA

INDICAÇÃO N° 6882 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno  deste Parlamento, 
em seu artigo 152,  requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Governador do Estado do Ma-
ranhão, Senhor, Carlos Brandão e ao Secretário de Infraestrutura,  
Senhor Aparício Bandeira, solicitando a Duplicação da MA 320, no 
trecho de 6 km entre Santa Inês e Pindaré-Mirim. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida MA, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos. Ressalvando que 
é um corredor de tráfego intenso com acidentes dos transeuntes, portan-
to necessitando de um acesso de melhor qualidade. Essa solicitação visa 
melhoria no desenvolvimento econômico, além de proporcionar mais 
segurança para a população. Assim sendo, solicitamos o atendimento 
ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 17 de novembro de 2022. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 6883 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno  deste Parlamento, 
em seu artigo 152,  requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Governador do Estado do Ma-
ranhão, Senhor, Carlos Brandão e ao Secretário de Infraestrutura,  
Senhor Aparício Bandeira, solicitando a Urbanização da Avenida Cel. 
Trajano Brandão no eixo da BR 135,  zona urbana, situada no Centro 
de Colinas - MA. 

Considerando que Colinas está entre as maiores cidades do Ser-
tão maranhense, portanto necessitando de um acesso de melhor quali-
dade. Essa solicitação visa proporcionar uma melhora na mobilidade 
urbana para a população e para os transeuntes da referida Avenida. As-
sim sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 16 de novembro de 2022. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6884 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Die-
go Baluz, ao  Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Braide Salim, ao 
Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 

Públicos, o Sr. Gilberto Lins Neto e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando o aumento da frota e a gratuidade do 
transporte público aos estudantes que realizarão a prova do  Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) no dia 20/11 (domingo).

Importante destacar que, a solicitação se faz necessária mediante 
o fato do número de abstenção no primeiro dia de prova ter sido um 
dos mais altos nos últimos anos. Segundo dados extraídos do Inep, o 
Maranhão teve uma abstenção geral de 28,3%.  

Desta forma, levando em consideração a importância da mobili-
dade urbana para a diminuição do número de faltosos no exame e o es-
tímulo aos estudantes que desejam adentrar em Instituições Superiores, 
propomos o atendimento a esta solicitação. 

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6885 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
da viabilidade de serviços de infraestrutura na Avenida 14, no Lotea-
mento Santa Clara, no bairro do Maiobão, CEP: 65130-000, em Paço 
do Lumiar/MA.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6886 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de recapeamento asfáltico na 
Alameda 2, Residencial Alcântara, no bairro do Jardim América, CEP: 
65058-295, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- 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 6887 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Travessa Tancredo Neves, Residencial Primavera, no 
bairro Vila Embratel, CEP: 65081-662, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de infraestrutura, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região, além de gerar ônus para os moradores 
locais que se utilizam de recursos próprios para a limpeza da rua em 
questão.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6888 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando serviços de infraestrutura na Rua Santo 
Antônio, Gapara, CEP: 65083-578, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de infraestrutura, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6889 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado da Infraestrutura, o Sr. Aparício 
Bandeira Filho e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando análise técnica da viabilidade de implantação de barreira 
eletrônica na Estrada de Ribamar, em frente ao Condomínio Vitória, no 
bairro da Forquilha, CEP: 65054-005.

A proposição faz-se necessária em virtude de o local ser de inten-

so tráfego de veículos que, com a ausência da sinalização mencionada 
acima, gera perigo, aumentando o fluxo de pessoas e o risco de aciden-
tes de trânsito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6890 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, o Sr. Jocileno Gouvea Ribeiro, à Secreta-
ria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Jos-
lene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando a análise da viabilidade de serviços de infraestrutura na Rua 
Itapiracó, no bairro do Itapiracó, em Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-
000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação asfáltica, dificultan-
do a vida daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6891 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços 
de infraestrutura na Rua São Raimundo (ou Rua do Poço), no Anjo da 
Guarda, CEP: 65082-255, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de infraestrutura, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6892 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 



  12       QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
da viabilidade de serviços de infraestrutura na Rua Açaí, Lima Verde, 
Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000. 

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de infraestrutura, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6893 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de esgotamen-
to sanitário e pavimentação asfáltica na Unidade 105 (Rua 8), CEP: 
65058-467, na Cidade Operária, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura – incluin-
do em períodos chuvosos, dificultando a vida daqueles que vivem na 
região já que se trata de um bairro com diversas famílias com crianças 
e idosos.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6894 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Rua Santo Antônio, no bairro da Gapara, CEP: 65083-
578, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação e de infraestrutura, 
dificultando a vida daqueles que vivem na região.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6895 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental 
– CAEMA, o Sr. Marcos Aurélio Freitas, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
saneamento básico na Rua da Filosofia, localizada no bairro do Cohafu-
ma, CEP: 65074-820, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência de um cano que há muito tempo se encontra 
quebrado e, com isso, acaba por alagar e dificultar a vida daqueles que 
ali vivem.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - DUARTE JÚNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6896/2022

Senhor Presidente,

Na 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(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio Silva 
Sousa,  solicitando a adoção de medidas que contribuam intensifi-
car a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 6897/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Afonso Cunha 
- Arquimedes Barcelar, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6898/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Água Doce do 
Maranhão, Thalita e Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 

uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6899/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre 
William, solicitando a adoção de medidas que contribuam intensifi-
car a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 6900/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas - Ked-
son Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6901/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Altamira do Mara-
nhão - ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 

18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 
Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 

entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6902/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do 
Maranhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA, soli-
citando a adoção de medidas que contribuam intensificar a busca 
pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6903/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre do 
Pindaré - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, solicitando a 
adoção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vaci-
nação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6904/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - 
Itamar Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 

aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6905/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amarante 
do Maranhão - Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6906/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do 
Maranhão - Nelene da Costa Gomes, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
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aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6907/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anapurus, VAN-
DERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, solicitando 
a adoção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vaci-
nação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6908/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, Hel-
der Lopes Aragão, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6909/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, 
JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
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ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6910/2022

Senhor Presidente

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã, Flávio 
Amorim Muniz, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6911/2022

Senhor Presidente,

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro 
Fernandes Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6912/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana 
Marão Felix, solicitando a adoção de medidas que contribuam in-
tensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
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“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6913/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Po-
liomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6914/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui 
Fernandes Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 

aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6915/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN 
BRANDAO DE FARIAS, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 6916/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira, CAR-
LA FERNANDA DO REGO GONCALO, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6917/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri, 
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 

uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6918/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacurituba, LE-
TICIA LIBIA BARROS COSTA, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 6919/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Balsas, ERIK 
AUGUSTO COSTA E SILVA, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6920/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barão de Grajaú 
–CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Po-
liomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 

18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 
Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 

entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6921/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barra do Corda, 
Rigo Alberto Teles de Sousa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6922/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barreirinhas, 
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6923/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bela Vista do Ma-
ranhão, JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, solicitando a 
adoção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vaci-
nação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 

município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6924/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Belágua, Herlon 
Costa Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam in-
tensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6925/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Benedito Leite, 
RAMON CARVALHO DE BARROS, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
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do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6926/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bequimão, João 
Batista Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6927/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bernardo do 
Mearim, ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, solicitando a 
adoção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vaci-
nação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6928/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Boa Vista do 
Gurupi, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA, soli-
citando a adoção de medidas que contribuam intensificar a busca 
pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
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a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6929/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom jardim, 
CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6930/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Jesus das 
Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6931/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Lugar, 
Marlene Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 



  24       QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 24
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6932/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo de Areia, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6933/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo, JOSÉ 
FARIAS DE CASTRO, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6934/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti Bravo, Lu-
ciana Borges Leocadio, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                         QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022 25
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6935/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti, JOSÉ 
ARNALDO ARAUJO CARDOSO, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6936/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriticupu, 
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 

adequada para um possível surto. 
A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 

milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6937/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buritirana, 
TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 6938/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cachoeira Gran-
de, RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6939/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajapió, Marco-
ne Pinheiro Marques,  solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 

meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6940/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajari, Constan-
cio Alessanco Coelho De Souza, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Po-
liomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6941/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Campestre do 
Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6942/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cândido Mendes, 
JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 

município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6943/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cantanhede, 
JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6944/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Capinzal 
do Norte, ANDRE PEREIRA DA SILVA, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.
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A presente indicação é de fundamental importância em virtude 

do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6945/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carolina, 
ERIVELTON TEIXEIRA NEVES, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6946/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carutapera, AIR-
TON MARQUES SILVA, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6977/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Caxias, FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
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milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6948/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cedral – Fernan-
do Gabriel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6949/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Newton Bello, Roberto Silva Araujo, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6950/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Central do 
Maranhão - Cleudilene Privado Martins, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
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ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6951/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro do 
Guilherme – José Soares De Lima, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6952/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro Novo do 
Maranhão – Joedson Almeida Dos Santos, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6953/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Chapadinha 
– Maria Ducilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
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18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6954/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia – Fer-
nando Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Po-
liomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6955/2022

Senhor Presidente,

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Codó, Bruno Jose 
Francisco Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6956/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, 
Bruno José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
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aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6957/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira 
Miranda Da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6958/2022

Senhor Presidente,

Na 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 

do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6959/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis 
Mendes Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-

vembro 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 6960/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, 
Aldo Luis Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6961/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Davinópolis, 
Raimundo Nonato De Almeida Santos, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 

infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6962/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, 
Ailton Mota Dos Santos, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 6963/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Duque Bacelar, 
Francisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Po-
liomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6964/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Esperantinópolis 
– Aluisio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6965/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Estreito, Leoar-
ren Tulio De Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6966/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
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seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova do 
Maranhão, Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6967/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fernando Falcão, 
Raimunda Da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 

aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6968/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Formosa 
da Serra Negra, Cirineu Rodrigues Costa solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6969/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortaleza dos 
Nogueiras, Luiz Natan Coelho Dos Santos, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
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do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6970/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, Sebas-
tião Pereira Da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomie-
lite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6971/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, 
Shirley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6972/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Gonçalves Dias, 
Antonio Soares De Sena, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                         QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022 37
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6973/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Ar-
cher, Antônia Leide Ferreira Da Silva Oliveira, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6974/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Edi-
son Lobão – Geraldo Evandro Braga De Sousa, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6975/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Eu-
gênio Barros, Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.
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Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 

meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro 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 6976/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz 
Rocha, José Orlanildo Soares De Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – 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 
Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Bom dia! Cumprimentar aqui a Mesa, o nosso Presidente 
Paulo Neto, hoje assumindo nossos trabalhos. Cumprimentar aqui a 
Cleide, Cleide Coutinho, nossa primeira secretária. E doutor Yglésio, 
esse gigante da Medicina e também do Parlamento. Quero cumprimentar 
os colegas deputados e deputadas aqui presentes: Ciro Neto, Zé Inácio, 
Ariston, Arnaldo Melo e os colegas também ali, Edivaldo Holanda 
e os outros colegas ali presentes, deputado Wellington do Curso, via 
Internet, via remota. Senhores deputados, ocupo esta tribuna, nessa 
manhã, para retratar o que aconteceu ontem na política do Maranhão, 
especificamente, na questão da eleição da Mesa Diretora da FAMEM 
- Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. A FAMEM, um 
órgão institucional que tem ao longo dos anos tido vários presidentes, 
naturalmente, cada um fazendo a sua parte cumprindo o seu papel, mas, 
nos últimos anos, a FAMEM tem se desenvolvido de uma maneira 
importante, com a velocidade de crescimento importante e que tem 
ajudado, portanto os municípios e também os prefeitos do Maranhão. 
O último mandato foi, ali, o último presidente, exatamente o Erlânio 
Xavier, que fez um grande mandato e que é uma pessoa que, sem dúvida 
nenhuma, deixou um legado, ali na FAMEM. Inovou, foi vanguardista 
em várias áreas, em vários aspectos, e que é preciso dizer, embora 
tenhamos posições políticas, hoje, distintas, mas é preciso dizer que 
ele fez um grande trabalho, ali na FAMEM, diante à frente e a testa 
da FAMEM. E ontem foi eleito um novo presidente, uma nova Mesa 
Diretora, 31 componentes capitaneados pelo Prefeito de São Mateus, Ivo 
Rezende, um prefeito jovem, portanto, de cabeça aberta, ideias abertas 
que eu tenho certeza de que vão dar encaminhamento, continuidade 
ao trabalho prestado na gestão anterior e colocar a sua marca também 
nessa gestão próxima, porque, ainda hoje, o Erlane é o Presidente que 
assumirá, acredito eu, a partir de janeiro, não sei exatamente a data, mas 
acredito eu que a partir de janeiro. Tenho certeza de que ele imprimirá 
ali a sua marca, o seu registro como jovem, buscando também ideias 
vanguardistas que possam trazer mais desenvolvimento aos municípios 
do Maranhão e dar mais oportunidade aos prefeitos maranhenses de 
trabalharem pelas suas comunidades, pelo seu povo. Deputado Honaiser, 
eu quero aproveitar este momento e dizer que ficamos muito tristes pela 
sua eleição por não podermos mais contar com a sua presença aqui, 
mas o Maranhão está alegre porque V.Exa. vai representá-lo na Câmara 
Federal, tendo sido eleito deputado federal. A grande questão que eu 
quero tratar, Deputado Yglésio, é a maturidade política da classe no 
Maranhão numa grande demonstração de maturidade política, numa 
união entre situação e oposição, naturalmente, capitaneada pelo nosso 
Governador Brandão que traz um capital político das nossas lideranças 
políticas de todo o Maranhão. Só assim pôde fazê-lo exatamente dando 
o máximo de unidade, a Famem demonstrando ao povo do Maranhão 
que é possível sim, num consenso, se escolher uma liderança e, neste 
caso, uma liderança para comandar a Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão. O Brandão e o seu grupo, e os Prefeitos 
naturalmente, que fizeram essa unidade dentro de um consenso onde 
houve também a participação na Mesa Diretora da Oposição. Isso é 
importante porque a Situação ganha e governa, mas precisa respeitar a 
Oposição. Um minuto, Senhor Presidente, para terminar, para concluir. 
Mas tudo isso só é possível pela liderança adquirida diante da classe 
política do Governador Brandão, do seu grupo político, Senador 
Flávio Dino etc., mas, principalmente, do Governador. Também só é 
possível pelo apoio popular que o Governador Brandão tem do povo do 
Maranhão, da sociedade maranhense demonstrando e dando o exemplo 
do que virá a seguir com outras instituições como, por exemplo, nesta 
Casa, que é por possível também buscar um consenso para que nós 
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possamos eleger uma Mesa Diretora que trabalhe pela sociedade 
maranhense. Esse apoio popular que o Governador Brandão tem hoje 
é possível pelo apoio popular e da classe política para que ele possa 
trabalhar da mesma maneira que fez na Famem, que ele possa trabalhar 
aqui a Mesa Diretora desta Casa e, claro, com a nossa participação, 
vendo os nossos interesses, respeitando as nossas posições, respeitando 
o nosso quadrado, e nós também nos fazendo respeitar, eu tenho certeza 
que o Brandão vai nos ajudar nesse momento e quando for necessário. 
Portanto, eu quero aqui parabenizar a Mesa Diretora eleita, a nova Mesa 
Diretora eleita, capitaneada, mais uma vez, repito, pelo Ivo Rezende, 
e desejar que possam fazer ali um grande mandato em benefício dos 
municípios, em benefício da sociedade maranhense. Muito obrigado. 
Era este o meu registro, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem 
direito a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Bom dia, Presidente, senhores e senhoras 
deputadas, a todos os telespectadores que nos acompanham por meio 
da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado! 
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, 
sobre a sua população. Senhor Presidente, trago à pauta da Assembleia, 
o nosso Projeto de Lei nº 161/22, que é a quebra da Cláusula de 
Barreiras. A nossa luta permanente em defesa dos aprovados em 
concursos públicos do Estado do Maranhão, que, com certeza, vai 
beneficiar não só os aprovados, mas os que vão fazer concurso, a 
partir de 2023. E estamos aguardando para seja colocado na pauta e 
apreciado pelos demais deputados na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, além disso, começamos a destrinchar o Orçamento de 
2023, Senhor Presidente, e já apresentamos Emenda ao Orçamento 
de 2023, que tem uma previsão de nomeação de apenas 300 novos 
policiais para 2023, sendo que nós temos ainda 1100 aprovados no 
último concurso da Polícia Militar aguardando nomeação. Então, para 
2023, um número de somente 300 aprovados para ser nomeados, é um 
número muito pequeno, já estamos fazendo Emenda ao Orçamento para 
que possamos ter um orçamento contemplativo, que possa contemplar 
um número maior de nomeações, os aprovados nos concurso da Polícia 
Militar, nomeação dos 1100 aprovados na Polícia Militar já, se não dá 
para nomear mais até o final do ano, mas que o Orçamento de 2003 
possa contemplar a nomeação dos aprovados. Mais um assunto sobre 
concurso, Senhor Presidente, é que o juiz Francisco Crisanto, lá na 
cidade Paulo Ramos, determinou a nomeação de todos os aprovados, 
no último concurso da cidade Paulo Ramos. Nós já realizamos 
audiência pública, já apresentamos identificação, requerimento, já 
falamos da tribuna da Assembleia Legislativa, já nos reunimos com os 
aprovados, já tivemos reunião com o Ministério Público, o Judiciário, 
e o juiz, inclusive determinando a nomeação de todos os aprovados, 
que o prefeito Adailton, da cidade de Paulo Ramos, possa nomear os 
aprovados no último concurso, então, nossa luta também em defesa dos 
aprovados no concurso de Paulo Ramos. Senhor Presidente, aproveito 
o tempo que me resta para parabenizar o consenso na Famem, e que 
aclamaram o prefeito Ivo de São Mateus como novo presidente da 
Famem. Parabenizar o ex-presidente da Famem, Prefeito Erlânio 
Xavier, um grande amigo, um grande parceiro, fez um grande trabalho 
à frente da Famem de união e defesa dos prefeitos do Estado do 
Maranhão, parabéns, Prefeito Erlanio, pelo trabalho realizado à frente 
da Famem e que agora passa o comando para o Prefeito Ivo. Parabéns 
pelo consenso do Prefeito Ivo. Após ele estar na Famem, os olhos da 
sociedade e da classe política se voltam para a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Esperamos que também tenhamos, com o 
consenso da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, lembrando 
que a Assembleia é dos deputados, nós temos que analisar, verificar o 
que é melhor para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Já 
havia declarado meu voto ao Presidente Othelino pela forma como ele 
conduz os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
de forma imparcial, democrática, republicana. Deputado Wellington do 
Curso, por exemplo, que é Oposição, sempre teve condições de trabalhar 

na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, esperamos 
que tenhamos o consenso, que não tenhamos disputa na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. É o momento agora para ouvir, 
para discutir, para deliberar e ver o que é melhor para o Parlamento, ver 
o que é melhor para os deputados e, principalmente, para a população do 
Estado do Maranhão. A nossa razão de existir são as políticas públicas, 
construção de leis, requerimentos, indicações, ações em defesa da 
população do Estado do Maranhão. Então, tudo o que fazemos, com 
certeza, é para melhorar a qualidade de vida da população do Estado 
do Maranhão. Esperamos que não tenhamos interferência externa na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, era 
o que eu tinha para o momento. Que Deus abençoe a todos! Ontem, 
iniciamos a Copa do Mundo e, nos próximos dias, torceremos para a 
seleção brasileira na próxima quinta, na próxima segunda, sexta-feira, 
dia 02, para que possamos avançar nas outras etapas e assim conquistar 
o tão sonhado campeonato mundial, o hexa. Parabéns a todos os 
envolvidos pela pretensão da conquista do hexa. Deus abençoe a todos! 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Deputado Yglésio, por favor, assuma aqui a 
presidência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO - Com a palavra, o Deputado Paulo Neto, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do 
orador) - Senhores e Senhoras Deputados, a minha vinda a esta tribuna 
é para falar o que aconteceu, ontem, no município de Mata Roma, 
onde, segundo o Ministério Público, está nos blogs e jornais, a possível 
fraude nos dados da Covid, tendo a Justiça bloqueado R$680 mil do 
município. Um dinheirão que estava na mão do prefeito, segunda 
ação cautelar, proposta pelo Ministério Público, após informações 
inverídicas inserida, anuncia o Fundo Nacional de Saúde, repassa 
o montante de 743 mil reais, em Mata Roma, objetivando ainda 
aos usuários do SUS em sequência após o Covid-19, de acordo o 
procurador, Moacir Magalhaes, responsável pela ação, mesmo... de 
ação na fraude do sistema SUS, pelo Ministério CGU, um repasse a 
Emenda Parlamentar foi constatado para o tratamento após a covid, pelo 
próprio Ministério da Saúde. A saúde foi flagrando, pois existem vários 
pacientes adotados o Sistema Único, atendido simultaneamente mais de 
um município, alguma vez inclusive em... policial do município. Em 
nota, o Ministério da Saúde, único valor repassado ao município... é 
de 21 milhões, sendo que o município vai receber 19. Ou seja, 93%... 
do programa, no município do Maranhão tem uma possibilidade, no 
município de Mata Roma tem uma população de 17 mil 122 habitantes, 
teve 652 casos de Covid, apenas em janeiro e abril deste ano, 34 mil 
procedimentos... de paciente após o covid. Entretanto, deve ter apenas 
dois fisioterapeutas no município, o que faria se... não tivesse realizado 
258 consultas, por dia, considerando o sábado, domingo e feriado. A 
análise... no município de Mata Roma... procedimento dá 55.000 e foi 
para 743.000. Meus amigos, isso aqui é preocupante, quantos milhões 
que já foram gastos, repassados aos municípios brasileiros, isso aqui é 
um pingo d’agua no oceano. Esse dinheiro que foi ontem... para Mata 
Roma é um pingo d’agua, milhões, bilhões, deputado Fábio Braga, que 
existem repasses errados. Eu tenho certeza que no governo Lula isso 
vai ser rediscutido. O Congresso brasileiro hoje está tomando conta do 
Orçamento, quem faz o Orçamento não é mais o governo federal, é 
o Congresso, o deputado federal, isso aqui é... de deputado federal... 
deputado federal que botou... botou mais de três milhões de reais. E, 
mas isso aqui vai ser desmascarado porque nós já estamos entrando 
com uma ação e vamos pedir até o impeachment do prefeito porque não 
pode um dinheiro desses ser passado aos municípios. Daqui a pouco, 
os prefeitos estão tudo cheio de dinheiro como já fizeram nas eleições 
passadas. Os repasses estão sendo um absurdo! Tem que haver um 
critério! Brandão era para receber 55 mil e recebeu R$700 mil. Quantos 
por cento a mais? No governo Lula, o negócio vai mudar, eu tenho 
certeza. O repasse dessa natureza não vai acontecer. No município de 
Marta Roma, a saúde está acabada, está jogada às traças. O ex-prefeito 
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deixou 17 clínicas funcionando, mas só 7 ainda estão ativas ao que 
parece. E o dinheirão está saindo pelo ralo, mas o prefeito vai tomar as 
medidas cabíveis acerca desse processo que foi suscitado pelo povo de 
Mata Roma. E queremos dizer que vamos ficar de olho, mais atentos 
nesses mandatos irregulares que estão acontecendo nos municípios 
brasileiros. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Deputado Yglésio, por cinco minutos, sem direito a 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Obrigado, meu deputado. Bom dia a todos, bom dia a todas! 
Quero começar esse pronunciamento dizendo “Shukran, Salem Al 
Scherer. Shukran Salene, A Dal Sad”. Foram os dois jogadores da 
Arábia Saudita que derrotaram a Argentina, Dra. Cleide, agora nesse 
início de jogo. Shukran é obrigado em árabe. Então, Shukran Salee não 
é?! Por falar em derrota e de pessoas que acham que estão acima do 
bem e mal, nós não poderíamos deixar de relatar o 17 a zero ontem 
que o Prefeito Eduardo Braide conseguiu entrar para o “Guinness Book 
of History” diante da quantidade de vetos derrubados. Nunca antes na 
história da Prefeitura de São Luís, pelo menos na história recente dos 
últimos 50 anos, que a gente fez uma pesquisa a respeito disso, um 
prefeito teve 17 vetos derrubados dentro de uma sessão, e vetos que, 
diga-se de passagem, são alguns vetos que deveriam ter sido mantidos, 
até porque quem sobe aqui precisa ter responsabilidade para quando 
no momento que estiver do outro lado poder também ser cobrado e 
cobrar, vimos projetos que, de fato, não deveriam ter sido aprovados, 
me parece que algumas pessoas, alguns colegas vereadores, que a gente 
tem grande respeito, mas não visualizam a realidade fiscal da cidade, 
tratam IPTU como se fosse uma receita que a todo tempo você pode 
oferecer gratuidade, tratam recurso das passagens de ônibus, que 
são pagas pelo usuário, ou seja, dois terços pagam para um terço ter 
gratuidade e cada vez mais tem gratuidade. Se eu ficar enchendo de 
gratuidade, daqui a pouco, tem só metade pagando e a metade que paga 
está tendo que pagar o dobro, nós temos que ter responsabilidade com 
isso aqui. Tivemos projetos como isenção de IPTU para quem é MEI. 
Imagina se todo mundo que se declarar como microempreendedor 
individual for ter a isenção de IPTU no seu imóvel? Vai abrir o flanco, 
obviamente, até porque a lei não está bem descrito o que seriam os pré-
requisitos para que muitas pessoas tenham isenção. Então assim, antes 
de fazer a oposição ao prefeito, nós temos responsabilidade e coerência, 
portanto em relação a isso, com certeza, vai haver uma enxurrada de 
buscas aí de decretações de ações de inconstitucionalidade perante 
algumas coisas que foram derrubadas ontem. Claro que situações 
como Fundo Municipal de Combate ao Câncer, que é uma boa lei que 
o prefeito aqui enquanto deputado defendeu, fez isso como plataforma 
de campanha, fez como deputado federal e aí, de maneira incoerente, 
quando chega o momento dele criar um municipal, ele não criou, fora o 
não pagamento das Emendas da saúde, dos vereadores, no ano passado, 
que incorreu em quê? Em pedalada, ou seja, como é um sujeito que está 
completamente perdido na gestão, tão perdido a ponto de ter prorrogado 
contratos emergenciais, já está entrando, por exemplo, no terceiro 
emergencial da Citeluz. Terceiro. Ele é advogado. Será se ele não sabe 
que ele está incorrendo aí em improbidade administrativa com dolo? Os 
direitos políticos dele estão altamente ameaçados, por quê? Porque tem 
dolo, porque nada justifica três contratos emergenciais. A incapacidade 
de realizar um processo licitatório, está aqui, oh, ele colocou agora, 
além disso tudo aí que eu estou falando, vai gastar mais de R$ 8 milhões 
de reais em sinalização vertical, horizontal e semáforo em São Luís, 
é maravilhoso sinalizar a cidade, quem que é contra, Deputado Fábio 
Braga? Sinalizar uma cidade com que ainda tem tantos acidentes? 
Ninguém. Só que os metralhas já conseguiram dispensa de licitação, 
em caráter de urgência, contrato realizado pela SMTT, a empresa é 
a Cerro Construções e Sinalizações LTDA, empresa aqui do Piauí, 
a gente já sabe que tem umas empresas aqui do Piauí que vem para 
cá, nós já sabemos como é que vem a modalidade, vem para cá para 
fazer jogo. Será que são essas as emergências de São Luís? A Citeluz, 
três emergenciais, o emergencial para a sinalização ou é emergência 

resolver a situação dos hospitais dos prontos-socorros de São Luís? 
Que o atendimento está péssimo, os medicamentos estão em falta, tem 
atraso de profissional como também tem no Estado. A gente todo tempo 
cobra, não é dizer que tem dois pesos, duas medidas, o profissional de 
saúde tem que ser pago. Portanto, isso aí são coisas que são o relato de 
uma gestão que no meio tem como marca duas rotatórias até hoje. É o 
que existe. Mão de tinta em escola, escola no Rio Grande abandonada, 
caos completo. É todo dia professor chorando, é funcionário da saúde 
chorando, é funcionário da administração chorando: “Deputado, eu não 
aguento mais essa gestão. Essa gestão é desumana, ela é perseguidora, 
ela é destruidora de direitos, é todo tempo. Aquele prefeito da 
propaganda que disse que estava pronto, estava pronto para arrebentar 
com a cidade”. Lamentavelmente, a tendência disso é só piorar, porque 
agora vai entrar no ciclo guarda dinheiro, os trocados da Prefeitura não 
pagam ninguém, está falindo os empresários do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Libera o áudio do Deputado Yglésio, por favor. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Ele está falindo os 
empresários aqui do Maranhão. Tem gente aí que está de bico seco há 
cinco, seis meses, um ano sem receber capital de giro pulverizado. É 
o prefeito que está querendo contribuir com o crescimento da cidade? 
De jeito nenhum! Ontem o Governador Brandão, anteontem, fez um 
investimento, assinou uma ordem de serviço de R$45 milhões para 
fazer tratamento de água para melhorar a balneabilidade das praias. 
Pergunta se o prefeito já assinou o termo que daria à Prefeitura a gestão 
das praias? Ele não quer, porque ele não sabe desenvolver a cidade, 
é um completo incompetente, mas, claro, na rede social, todo mundo 
é bonitinho e quem tem o preparo técnico e, muitas vezes, é sincero 
demais é tido como mal-educado, e o prefeito é bonzinho, porque ele 
dá o sorrisinho, e as pessoas infelizmente caem. Cada vez menos, as 
pessoas serão enganadas e, cada vez mais, haverá despertares. E por falar 
em despertar, recebi hoje aqui a citação do Secretário de Comunicação 
Ricardo Cappelli, e ele que não pense que isso aí vai me intimidar, 
porque, ao contrário dele, eu ajo nas quatro linhas aqui. Da mesma 
forma que ele recebia essa semana várias denúncias que mostram: 
“Olha, Governador Brandão, o dinheiro da Secom está sendo utilizado 
para pagar a matéria positiva para o Flávio Dino nessa discussão aí de 
transição do Lula”. Então, estou entrando com os ofícios, vou pedir para 
o Cappelli, eu sei que ele não vai me responder. Oh, Cappelli, eu sei 
que tu não vai me responder, mas eu vou entrar com pedido com base 
na Lei de Acesso à Informação. Você vai negar, mas eu vou conseguir 
um mandado de segurança, porque eu já vi no orçamento que você paga 
uma empresa, e ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Nós vamos 
descobrir quais são os veículos de imprensa que estão indo. Pode ter 
a certeza de que não vai ter Decreto de 100 anos, como vocês ficaram 
falando do Bolsonaro, não. Não vai ter como era orçamento secreto, 
as mídias secretas da Secom. Nós vamos atrás, eu vou ao TCE, eu vou 
à Procuradoria-Geral de Justiça, nós vamos até o inferno, mas eu vou 
mostrar tua corrupção dentro do governo do que for Flávio Dino e de 
como você está tentando destruir a comunicação do governo Brandão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, colegas deputados, deputadas, 
imprensa, a todos que nos acompanham por meio das redes sociais, da 
TV Assembleia, um bom dia a todos! Inicialmente, eu quero fazer um 
registro, como já dito pelo nosso colega, Antônio Pereira, ontem, foi o 
dia da eleição da FAMEM. Eu quero aqui saudar o presidente Erlânio, 
que concluiu o seu segundo mandato, vai entregar agora, vai passar a 
faixa ao prefeito de São Mateus, Ivo Rezende. Erlânio foi um grande 
presidente, transformou aquela Casa, fez um grande mandato, abriu 
lá em Brasília um espaço, uma casa para que os prefeitos pudessem 
chegar lá e terem onde ficar, deu todo o apoio, toda a assistência, foi 
realmente uma gestão transformadora e muito importante. Muitos 
cursos, muitos treinamentos, foi muito importante, principalmente, no 
período da covid. O trabalho que a FAMEM fez junto aos municípios 
foi fundamental. E eu como municipalista, minha formação é 
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municipalista, e aprendi muito com Dr. Jackson, que era uma pessoa que 
defendia o municipalismo, fico feliz e torço para que essa nova gestão 
da FAMEM, também defenda cada vez mais os nossos prefeitos, nossas 
prefeituras, e fortaleça cada vez mais o municipalismo maranhense. 
Mas o que me traz hoje, é uma indicação que nós estamos dando uma 
entrada agora, existe lá no Sul do Maranhão, uma estrada que liga 
Balsas a Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Ela corta Balsas, Sambaíba e a 
cidade de Loreto. São três municípios, são 108 quilômetros que estão 
realmente intrafegáveis, é uma MA sobreposta a uma BR. Ou seja, tem 
responsabilidade do estado e também do governo federal. E ao longo de 
muitos anos, o estado sempre foi parceiro, sempre ajudou os produtores 
na recuperação dessa estrada. Quando eu fui secretário de Agricultura, 
Pecuária e Pesca, no governo Flávio Dino, a gente sempre em parceria 
com a SINFRA, fazíamos junto com os agricultores e, às vezes, 
algumas dessas prefeituras, o trabalho de recuperação. Estamos agora 
iniciando uma nova safra, já está o plantio ocorrendo, e realmente, não 
só para quem produz, mas principalmente para quem mora às margens 
daquela estrada, nós temos ali dois povoados muito grandes, nós temos 
ali o povoado de Ananais, que é o município de Sambaíba, e Loreto 
também um outro povoado muito grande, importante que circula, além 
de termos ali um santuário, que é o Coco da Aparecida, e de forma que a 
gente faz aqui um grande apelo ao Governo do Estado que faça também 
este ano uma parceria com os produtores, ele não precisa assumir tudo, 
mas faça uma parceria para que a gente possa fazer a recuperação e 
dar trafegabilidade aquela estrada. É a MA-378, que sobrepõe a BR-
324, fica aqui a nossa indicação, o nosso pedido, para que o Governo 
do Estado estenda a mão, como fez ao longo dos outros anos, faça 
também agora em 2022, início 2023, as chuvas, gente, estão chegando, 
é preciso dar trafegabilidade àquela estrada que é muito importante para 
o escoamento da produção e para que as pessoas que vivem, ali, tanto 
que moram no povo Agrovila, que moram no povoado Ananais, possam 
circular e fazer esse trânsito. Já existe uma ponte que liga o Maranhão 
ao Piauí, uma ponte de concreto que já foi feita. E a gente vai lá agora 
em Brasília, trabalhar também para que seja realmente finalizado essa 
federalização, para que essa BR-324 passa a ter um projeto e o DNIT 
possa executá-la em breve. Mas enquanto isso não acontece, a gente 
pede a sensibilidade do Governo do Estado para fazer essas parcerias, 
para que possa dar a essa e estrada a condição de trafegabilidade. Bom 
dia a todos!

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Projeto de Lei nº 13/2022, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em 
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovada. A matéria vai ao segundo turno. Projeto de Lei nº 
399. Mensagem do Poder do Executivo (lê). Este projeto de lei está 
apenas em discussão. Encerrada a primeira discussão. Projeto de Lei nº 
400/2022, Mensagem nº 069/2022, de autoria do Poder Executivo (lê). 
Também apenas em discussão. Encerrada a discussão. Vai para a segunda 
discussão. Projeto de Lei nº 178, de autoria da Deputada Betel Gomes 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 065/2019, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
Redação Final, porque houve uma emenda apresentada pelo Deputado 
Neto Evangelista. Projeto de Lei 008/2022, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 
054, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à sanção. Projeto de Lei nº 322, de autoria da Deputada Detinha (lê). 
A Deputada Detinha está ausente. Fica transferido para a próxima 
sessão. Projeto de Lei nº 370, de autoria do Deputado Vinícius Louro. 
Ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 367 
fica transferido para a próxima sessão em razão da ausência do autor. Eu 
acabei não apreciando o item nº 08 da pauta. O Projeto de Lei nº 273, de 

autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à Redação Final em razão de ter tido um substitutivo, o item nº 11, 
transferido em razão da ausência do autor. Item 12, Projeto de Lei nº 047, 
de autoria da deputada Betel Gomes (lê). Em discussão, em votação, 
Deputados que aprovam, permaneçam como estão, vai à Redação Final 
em razão de Substitutivo. Projeto de Resolução Legislativa nº 054, de 
autoria da deputada professora Socorro Waquim (lê). Em discussão, 
em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado, à Promulgação. Requerimentos à deliberação do Plenário. 
Requerimento nº 242, de autoria da deputada dra. Helena Duailibe 
(lê). A deputada Helena está ausente, fica transferido para a próxima 
Sessão, assim como o item 15 e o item 16. Deputada Mical está ausente. 
Requerimento nº 249, de autoria do deputado Marcio Honaiser (lê). Em 
discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão, aprovado. Assessoria da Mesa para verificar os Projetos e colocar 
na Ordem do Dia, assim que tiverem os pareceres das Comissões. 
Requerimento nº 250, de autoria da deputada Daniella, Deputada está 
ausente fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 253, 
de autoria do deputado Ariston (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado 
Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Bom Dia! Eu gostaria de 
solicitar um pedido de urgência, aqui no Projeto, aqui do Requerimento 
de nº 253/2022, de autoria do deputado Ariston, solicitando que 
seja discutido e votado em regime de urgência em uma Sessão 
Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão. O Projeto de 
Lei Complementar nº 17/2022, primeiro e segundo turno, e o Projeto de 
Lei Complementar nº 013/2022, em segundo turno, ambos de autoria do 
Poder Judiciário. Pode ser nessa próxima Sessão, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Não havendo objeção dos deputados e das deputadas, apreciaremos 
em seguida, Deputado Ariston. Requerimentos à deliberação da Mesa: 
Requerimento nº 247, de autoria do Deputado César Pires (lê). Como 
vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. CLEIDE 
COUTINHO – Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Como vota o Deputado Paulo Neto?

O SENHOR SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Requerimento nº 251, de autoria da Deputada Andreia 
Martins Rezende (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. CLEIDE 
COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota o Deputado Paulo Neto? 

O SENHOR SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Atendendo à solicitação do Deputado Ariston, eu vou 
suspender a sessão rapidamente, Deputado Ariston. Vamos colocar logo 
em votação o Item 2, que já tem Parecer, enquanto nós confirmamos 
se o Item 1 aqui, o Projeto de Lei Complementar 17 já tem Parecer. 
Deputado Ariston, o Projeto de Lei Complementar 17, do Poder 
Judiciário, já tem Parecer da CCJ?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Presidente, já tem 
Parecer favorável. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, vamos apreciar os dois. Projeto de Lei Complementar nº 17/2022, 
de autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Complementar nº 14, 
de 17 dezembro de 91, Código de Divisão e Organização Judiciárias 
do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei Complementar nº 03/2022, de autoria do Poder Judiciário, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 dezembro de 
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91. Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Democrático, PDT, PL, PSC, União Brasil, Progressistas: 
Deputado Arnaldo, Deputado Rildo. Deputado Rildo tem até nove 
minutos, com apartes

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
imprensa, povo do Maranhão, especialmente da Região Tocantina, 
Imperatriz. Senhor Presidente, vou destacar hoje uma grande obra sendo 
feita ali na cidade de Imperatriz, no Parque Independência. Em torno de 
cinco, seis anos atrás, eu encontrei a Associação de Idosos da Região 
Tocantina desamparada de tudo, inclusive de infraestrutura. Tinha um 
ginásio construído ainda no governo anterior, do Governador Flávio 
Dino, que era dentro de um matagal, dentro de um local bem ermo, e a 
pedido da presidente, a Dona Teca, a Dona Maria, eu comecei a investir 
ali naquela região. Junto com os amigos do handebol, conseguimos 
melhorar. Não tinha acesso no bairro e, na minha primeira emenda 
parlamentar, ainda no ano de 2019, encaminhei, asfaltei três ruas que 
pudessem dar acesso ao bairro, em especial aos idosos que frequentavam 
aquela associação. E quando foi esse ano, graças a Deus e a parceria 
com o Governador Carlos Brandão, nós destinamos uma emenda ao 
qual nós bloqueteamos toda área ali da Associação de Idosos, ao acesso 
para a Associação de Idosos entre a portaria e o ginásio, que dá em torno 
de 60, 70 metros, onde tinha dificuldade com muito mato, muita lama, 
agora está bloqueteado, refizemos e revitalizamos o ginásio esportivo, 
além de revitalizar fizemos o fechamento do mesmo que quando dava 
o sol à tarde atrapalhava a prática desportiva, pintamos, reformamos, 
a arquibancada que já estava caindo foi reconstruída, colocamos uma 
pintura muito especial, fizemos o calçamento ao redor do ginásio, 
fizemos banheiro, era um ginásio sem banheiro, principalmente para 
os idosos se tornava inviável a utilização do mesmo, fizemos vestiário 
ali naquela área, botamos chuveiro fora. Um grande investimento 
para o pessoal da melhor idade. E além disso logo, logo, ainda já com 
emenda minha, também parceria com Governador Carlos Brandão, o 
Governo do Estado, também vai ser refeita a piscina, porque lá estava 
tão abandonado que quando a chuva cai em abundância a piscina 
acabava estourando, sem mesmo antes de ser inaugurada. E vamos 
fazer também uma área, um refeitório, fazer uma área de convivência 
para os idosos de Imperatriz, da Região Tocantina. São em torno de 
350 idosos na associação, presidida ali pela Dona Teca e comandado 
pela dona Maria, e logo, logo, em parceria com o Governo do Estado, 
também a Equatorial, estaremos lançando um projeto chamado Vai 
Idoso. O projeto Vai Idoso, além do nome muito sugestivo não é só 
de vaidade, não, é para o idoso ir ali para aquelas atividades laborais, 
atividades esportivas, culturais, atividades intelectuais que possam 
estar levando a uma prática melhor para essa categoria, categoria essa 
que muitas vezes é esquecida e abnegada dos seus direitos. E ali essa 
infraestrutura que nós estamos proporcionando, tanto o Deputado Rildo 
Amaral com suas emendas, o Governador Carlos Brandão e agora em 
parceria com a Equatorial, eu tenho certeza que a história da Associação 
de Idosos de Imperatriz, a história dos idosos de Imperatriz, a história 
do bairro Parque Independência, onde a primeira questão que eu resolvi 
foi a acessibilidade, colocando as três principais ruas, que fecham o 
bairro, não estão todas as asfaltadas, mas as três primeiras onde dão 
acesso a todo o bairro já foram feitas graças a minha emenda no 
governo anterior. Ali a nossa história está sendo construída e construída 
da melhor maneira possível, levando ao povo, ao povo idoso, ao povo 
que precisa se movimentar, que precisa de atividades, uma melhor 
qualidade de vida. Viva o trabalho!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- PSD, Bloco Parlamentar Independente MDB/PV, declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, declina. Escala reserva: Podemos, 
declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Braga, 
Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ciro 
Neto, Detinha, outora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araú-
jo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Vinícius Louro e 
Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíbli-
co e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Inscritos no Pequeno 
Expediente, pronunciaram-se os Senhores(as) Deputados (as): Rildo 
Amaral, Daniela, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Wellington do Curso 
e Roberto Costa. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente anunciou a Ordem do Dia, quando, a pedido 
do Deputado Wellington do Curso, foi feita veririfação de “quórum”, 
constatando-se que não existia número regimental para apreciar a ma-
téria, que foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro 
horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No horário 
destinado aos Partidos ou Blocos, ouviu-se a Deputada Mical Damas-
ceno, falando pelo Partido Social Democrata e o Deputado Wellington 
do Curso, 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, 17 de novembro de 
2022.  

Deputado Rildo Amaral
Presidente, em exercício

Deputado Zé Inácio
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 622/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar nº 

017/2022, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a redação da 
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Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Di-
visão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá outras 
providências.

Esclarece a Mensagem que encaminha a proposição de Lei Com-
plementar, que a proposta de alteração legislativa visa a garantir ações 
mais céleres e resultados cada vez mais efetivos aos jurisdicionados e 
é fruto da consolidação de quatro temas a saber: Transformação da 
Vara Única da Comarca de Aldeias Altas na 4ª Vara Cível da Co-
marca de Caxias, para a qual ficam transferidos todos os cargos da-
quela unidade, sem a criação de novos cargos. Em suma, trata-se de um 
realinhamento de competências, que permitirá uma prestação jurisdi-
cional mais célere e especializada, pois considerando a distribuição e 
os dados de acervo a julgar de cada unidade, distribuído nas competên-
cias atuais, constata-se a necessidade de transformação da Vara Única 
da Comarca de Aldeias Altas na 4ª Vara Cível da Comarca de Caxias, 
com um coerente e eficaz remanejamento das competências; Elevação 
das comarcas de Imperatriz, Timon e Caxias para a entrância final, 
em substituição a previsão legal constante do art. 42-A do Código de 
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, que possi-
bilita a permanência do juiz nessas comarcas mesmo depois de promo-
vido para a Comarca da Ilha de São Luís, que representará um avanço 
no formato de organização judiciária do Estado, mantida inalterada há 
várias décadas, apesar da grande transformação pela qual tem passa-
do a sociedade e o próprio Poder Judiciário, na medida em que o TJMA 
constitui uma das poucas Cortes da federação – senão a única, dentre 
os tribunais de médio porte – que ainda mantém apenas uma comarca 
classificada como entrância final, em regra, a Capital, circunstância 
que tem impedido diversos magistrados de permanecerem em comarcas 
de entrância intermediária com as quais se identificaram, desenvolve-
ram vínculos e resolveram fixar residência, a exemplo daquelas que se 
pretende elevar, sem que isso venha representar sérios prejuízos para 
progressão na carreira. Ressalta-se que o dispositivo ora revogado é 
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6192 e da Represen-
tação n° 8643/2018, em curso, respectivamente, no Supremo Tribunal 
Federal e no Tribunal de Contas; Modificação do primeiro requisito 
para a criação e instalação de novas comarcas, disposto no inciso 
I do § 4º do art. 6º da Lei Orgânica Judiciária do Maranhão (LC nº. 
14/1991), majorando-se de 20.000 (vinte mil) para 40.000 (quarenta 
mil) habitantes e de 5.000 (cinco mil) para 20.000 (vinte mil) eleito-
res a população mínima do termo judiciário que lhe servirá de sede, 
em atenção à nova realidade decorrente da implantação do Processo 
Judicial Eletrônico e a necessidade de se racionalizar a utilização dos 
recursos financeiros e de se otimizar os recursos humanos disponíveis; 
Permissão de cumprimento de mandados judiciais sem a exigência 
do encontro físico do citando com o oficial de justiça, por meio da al-
teração do disposto nos §§4º e 7º do art. 94 da Lei Orgânica Judiciária 
do Maranhão, seguindo diretrizes de desburocratização e simplificação 
dos expedientes ordinatórios processuais, a fim de otimizar a prestação 
dos serviços da Justiça, cf. dispõe a Resolução nº 325/2020 do Conse-
lho Nacional de Justiça. Essa justificativa por si só atende a pertinência 
da matéria.  

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto coorde-
nado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido 
pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do 
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados, 
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexo-
ravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às ma-
térias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração 
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. 
Neste contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna 
Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”
Com efeito, a Constituição Estadual, em seu art. 72, estabelece 

que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Es-
tado, in verbis:

“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça 
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os se-
guintes princípios:” 

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

Em relação à matéria sob exame, não vislumbramos nenhu-
ma inconstitucionalidade e nem ilegalidade, sendo uma matéria inse-
rida na função administrativa do Poder Judiciário. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do que estabelece os dispositivos constitucionais acima 

descritos, concluímos que a proposição em análise atende as exigências 
de ordem constitucional e legal, assim sendo, opinamos pela aprova-
ção do Projeto de Lei Complementar nº 017/2022, na forma do texto 
original.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, 

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole, Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Re-
lações de Trabalho, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 017/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 22 de novembro de 2022.                                                                                                                                         

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                                Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                            
Deputado Ciro Neto                                                      
Deputado Doutor Yglésio                                             
Deputado Antonio Pereira                                             
Deputado Neto Evangelista                                            
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 623/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Constitucionalidade, Legalidade, Juridici-

dade e Técnica Legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 362/2022, de 
autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que “Altera a redação do 
inciso II do art. 10 da Lei nº 10.877, de 03 de julho de 2018, que insti-
tuiu o limite de vida útil dos veículos do Serviço Público de Transporte 
Alternativo Intermunicipal e Semiurbano de Passageiros do Estado do 
Maranhão - SPTA/MA.”

A presente proposição visa aumentar a vida útil dos veículos de 
aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passagei-
ros (transporte alternativo) fabricados com monobloco fixando em 13 
(treze) anos e, para os veículos fabricados com chassis, em 15 (quinze) 
anos.

Registra a justificativa do autor, que a presente proposição se ba-
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seia no enfraquecimento financeiro dos profissionais autônomos, como 
os motorista de transporte alternativo de passageiros intermunicipal e 
semiurbano do Estado do Maranhão, que se veem impedidos de aten-
der as exigências legais de vida útil dos seus veículos.

Dito isto, propomos um acréscimo de 3 anos para vida útil dos 
veículos. Vemos que a ampliação de que trata a presente lei não confi-
gura em prejuízo na qualidade do transporte, pois a legislação vigente 
determina fiscalização regular a cada 6 meses, o que garante a via-
bilidade de circulação desses veículos. Ao mesmo tempo que garan-
timos aos trabalhadores mais tempo para reorganização financeira e 
posterior troca de seus veículos. Essa justificativa por si só atende a 
pertinência da matéria. 

 Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual, no art. 43, “a competência privativa do Che-
fe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”.      

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei Ordinária Estadual 
nº 10.877, de 03 de julho de 2018, no que diz respeito ao limite de vida  
dos veículos fabricados com monobloco fixando em 13 (treze) anos e, 
para os veículos fabricados com chassis, em 15 (quinze) anos.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Execu-
tivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parla-
mento Estadual. No tocante à análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 362/2022.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 362/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 22 de novembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                        Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                              
Deputado Márcio Honaiser                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 645 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 426/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que Altera e revoga dispositivos da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 
2008, que reorganiza o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá ou-
tras providências.

O presente Projeto de Lei, determina, em seus termos, que o 
caput e os §§ 2º e 6º do art. 25-A da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 
2008, alterado pela Lei nº 11.081, de 23 de julho de 2019, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25-A – O Adicional de Qualificação -AQ será concedido 
da seguinte forma:

(...)
§ 2º - O adicional de qualificação passará a ser devido a partir 

do mês subsequente da solicitação formal do servidor.
(...)
§ 6º - O servidor cedido, quando optante pela remuneração de 

cargo efetivo, fará jus ao adicional se concedido antes do início da 
cessão.”

Prevê ainda a propositura, que revoga-se o § 4º do art. 25-A, da 
Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008 acrescido pela Lei nº 11.081, de 23 
de julho de 2019.

Vale ressaltar, que as despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Assem-
bleia Legislativa, a teor do que dispõe o art. 3º, da presente propositura 
de Lei.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
(...)

III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção de cargos, senão vejamos:

 “Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembleia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia, ou seja Dispõe sobre a alteração, trans-
formação e extinção de cargos do Quadro de Pessoal Permanente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o Projeto de 
Lei, estando ele em consonância com as disposições constitucionais e 
regimentais desta augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 426/2022, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade, na forma do texto original

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 426/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 22 de novembro de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                                Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                          
Deputado Ciro Neto                                                         
Deputado Márcio Honaiser                                             

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 001/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 566/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a Estratégia 
Permanente de Prevenção, Diagnóstico Precoce e Informação sobre 
o Câncer Infanto-Juvenil, no âmbito do Estado do Maranhão.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi aprovado na forma do 
texto original (Parecer nº 300/2022) e vem agora para esta Comissão 
Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, 
nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

O Projeto de Lei, ora em análise, institui a Estratégia Perma-
nente de Prevenção, Diagnóstico Precoce e Informação sobre o Cân-
cer Infanto-Juvenil, objetivando incentivar campanhas informativas, 
com materiais impressos e/ou digitais para ampliar o conhecimento 
da população acerca da prevenção e do combate ao câncer infan-
to-juvenil, englobando o rastreamento, o diagnóstico, os sintomas, 
o tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação, referentes às 
neoplasias malignas e afecções correlatas;  fomentar a promoção da 
informação, por meio da realização de atividades educativas no âm-
bito das redes públicas de saúde e de ensino;  aperfeiçoar, constan-
temente, as políticas públicas estaduais sobre o tema, com especial 
atenção àquelas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da 
doença; fomentar a pesquisa, a ciência e a inovação, no âmbito da 
saúde, com vistas a identificar e desenvolver novos tratamentos, bem 
como melhorar aqueles já existentes.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prosperar 
em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática Per-
manente, visto que está legislando em prol da defesa da saúde quanto 
à prevenção, diagnóstico precoce e informação sobre o Câncer Infan-
to-Juvenil.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 566/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 566/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Hélio Soares                                    
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 002/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 469/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Leonardo Sá, que “Institui 
diretrizes para criação do “Programa de Suporte Emocional para 
crianças e adolescentes nas escolas públicas do Estado do Mara-
nhão”.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei dis-
tribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente 
pela aprovação da matéria na forma do texto original (Parecer nº 
871/2021).

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

O Programa de que trata a propositura tem como objetivo a 
prioridade e garantia do atendimento àquelas crianças e adolescen-
tes com baixa autoestima, problemas emocionais e/ ou transtornos 
mentais. Os atendimentos serão prestados em conjunto envolvendo 
a criança e/ou adolescente, a família, a comunidade, a escola, a rede 
social e os serviços de saúde por equipe multidisciplinar pertencente 
aos quadros das Secretarias afins.

Justifica o autor da propositura que o suicídio é hoje a terceira 
causa de morte na adolescência e a tentativa de autoextermínio é a 
principal causa de emergência psiquiátrica em hospitais gerais. Nos 
últimos 10 anos, têm aumentado as taxas de tentativa de suicídio e sui-
cídio consumado em jovens - 98% das pessoas que cometem suicídio 
apresentam algum transtorno mental à época do Suicídio, especialmen-
te transtorno do humor (depressão, bipolar etc.).

Em dezembro de 2019 surgiu na China um novo coronavírus de-
nominado “severe acute respiratory syndrome coronavirus-2” (SARS-
-CoV-2). A doença associada ao SARS-CoV-2 - denominada “corona-
virus disease 2019” (COVID-19) - tornou-se o mais grave problema de 
saúde pública desta geração, tendo sido declarada uma pandemia em 
11 de março de 2020.

Diversas medidas de isolamento social foram instituídas. O fe-
chamento das escolas, universidades, clubes, praças, parques e locais 
de atividade física enclausurou adultos e crianças. Mesmo mantidos os 
serviços essenciais, as crianças e os adolescentes foram afastados do 
convívio social e forçados ao isolamento. Tais medidas se deram, em 
grande parte, devido a experiências anteriores aos surtos do vírus da 
Influenza, e necessárias para a diminuição da transmissibilidade.

Os impactos da pandemia na infância e adolescência têm efeitos 
diretos e indiretos. Os efeitos diretos dizem respeito às manifestações 
clínicas da COVID-19. Já os efeitos indiretos são os mais variados, 
tais como, prejuízos no ensino, na socialização e no desenvolvimento, 
visto que creches, colégios, escolas técnicas e de idiomas, faculdades 
e universidades tiveram que ser fechadas. O afastamento do convívio 
familiar ampliado, com amigos e com toda rede de apoio agravando 
vulnerabilidades. O estresse, e sua toxicidade associada, afeta enor-
memente a saúde mental de crianças e adolescentes, gerando um claro 
aumento de sintomas de depressão e ansiedade. Aumento da violência 
contra a criança, o adolescente e a mulher, e a consequente diminui-
ção da procura pelo atendimento aos serviços de proteção. Aumento 
da epidemia de sedentarismo e obesidade. Exagero no uso de mídias/
telas, como televisão, computadores, tablets e smartphones. Crianças 
e adolescentes sofrem as consequências do enorme impacto socioeco-
nômico nas famílias, com aumento do desemprego e impossibilidade 
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de trabalho para serviços não essenciais. Aumento da fome e do risco 
alimentar em parte pelo fechamento das escolas e das creches além de 
perdas nas receitas familiares.

O contexto da pandemia COVID-19 associado ao isolamento, as 
incertezas, ao medo de perder entes queridos e a recessão econômica 
podem tornar vulneráveis crianças, adolescentes e suas famílias (GOL-
BERSTEIN, et al., 2019). Este cenário tende a suscitar ou agravar o 
sofrimento e consequentemente os problemas de saúde mental, em es-
pecial a depressão e ansiedade, aumentando o risco do comportamento 
suicida.

Reduzir esse risco é tarefa urgente de gestores e profissionais, 
em especial, os profissionais de saúde, e requer medidas amplas de pla-
nejamento e organização dos serviços no sentido de garantir o forta-
lecimento da atenção à saúde da criança e do adolescente e de dirimir 
as desigualdades socioeconômicas que perpassam o campo da saúde.

Práticas e políticas públicas voltadas para a promoção de saúde 
mental e prevenção do suicídio são de extrema relevância nesse mo-
mento. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prospe-
rar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática 
Permanente, visto que está legislando em prol da defesa da saúde pois 
tem como finalidade precípua de prevenir, identificar e promover o tra-
tamento de sofrimentos e transtornos mentais de crianças e adolescen-
tes, considerados, em especial, os agravos advindos da pandemia da 
COVID-19.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 469/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 469/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Hélio Soares                                    
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 003/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 224/2022, 

de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que institui as diretrizes 
do Programa de Prevenção da Saúde da Doença de Endometriose, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi aprovado na forma 
de substitutivo, adotado pelo Relator, o Senhor Deputado Zé Inácio 
(Parecer nº 337/2022) e vem agora para esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  

ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

O Projeto de Lei, ora em análise, estabelece diretrizes para a 
implantação do Programa de Prevenção à Doença da Endometrio-
se, objetivando a conscientização da população acerca dos riscos 
associados à doença, em especial quanto à necessidade de acompa-
nhamento, prevenção e tratamento; a criação de unidades voltados 
ao diagnóstico e tratamento da doença, incluindo a constituição de 
centros cirúrgicos especializados; a  capacitação dos profissionais de 
saúde para o tratamento e diagnóstico da doença.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prosperar 
em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática Per-
manente, visto que está legislando em prol da defesa da saúde quanto à 
prevenção da Doença da Endometriose.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 224/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 224/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Hélio Soares

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 004 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 140/2022, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre 
o incentivo à Prática de Corridas de Rua no Estado do Maranhão.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi integralmente apro-
vado na forma do texto original (Parecer nº 370/2022) e vem agora 
para esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Justifica o autor da propositura, ora em análise, que como é 
sabido, a prática regular de atividades físicas e esportivas está direta-
mente associada à saúde. Uma delas, a corrida de rua, é considerada 
extremamente acessível em razão do baixo investimento para seu exer-
cício. Além disso, pontua-se que, nos últimos anos, houve uma verda-
deira transformação no hábito de vida da população brasileira como 
um todo. 

Dado o alarmante cenário de aumento do sedentarismo e da in-
cidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), um movi-
mento de mudança de estilo de vida foi impulsionado, sobretudo pela 
internet. Grande parte da população passou a preocupar-se com a prá-
tica regular de exercícios.
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Todavia, o alto custo de algumas práticas esportivas, profissio-

nais ou não, são alguns óbices impostos. Na contramão disso, a corrida 
de rua tem se mostrado uma importante alternativa nesse movimento.  
Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prosperar 
em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática Per-
manente, visto que a prática regular de atividades físicas e esportivas 
está diretamente associada à saúde, como bem esclarece a justificativa 
do autor da propositura de Lei, motivo pelo qual voto por sua aprova-
ção.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 140/2022.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 140/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Hélio Soares                                    
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 005 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 045/2022, 

de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui a Lei 
de Incentivo, Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do Estado 
do Maranhão.

A propositura sob exame, tem por objetivos: incentivar o uso da 
bicicleta como meio de transporte alternativo sustentável, ou como prá-
tica esportiva e de lazer;  promover a melhoria da saúde e do bem-
-estar dos cidadãos por meio da promoção do lazer e da atividade 
física; incentivar a valorização da cultura e dos atrativos turísticos e 
ecológicos do Estado; promover o desenvolvimento dos arranjos pro-
dutivos locais e a movimentação da economia do Estado e seus municí-
pios por meio das diversas modalidades de Ciclismo; incentivar a mo-
bilidade e acessibilidade; incentivar o respeito aos direitos do ciclista.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi integralmente apro-
vado na forma do texto original (Parecer nº 292/2022) e vem agora 
para esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Justifica a autora da propositura, ora em análise, que este pro-
jeto de lei tem como objetivo instituir a Lei do Ciclismo no Estado do 
Maranhão, criando políticas de incentivo ao ciclismo e do respeito aos 
direitos dos ciclistas por meio da educação, promovendo meios saudá-
veis e sustentáveis de transporte e o acesso à cultura e ao patrimônio 

turismo e artístico maranhense. 
Deste modo, a propositura é de suma importância, na medida 

em que propõe legislar sobre políticas de educação para a segurança 
do trânsito, principalmente por meio do transporte sustentável como 
a bicicleta, gerando mais saúde e qualidade de vida à população, 
controlando os indicadores de poluição ambiental e incentivando o 
cicloturismo para o acesso aos patrimônios históricos, culturais, turísti-
cos e paisagísticos do Estado do Maranhão. Essa justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prosperar 
em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática Per-
manente, visto que visa promover a melhoria da saúde e do bem-estar 
dos cidadãos por meio da promoção do lazer e da atividade física, mo-
tivo pelo qual voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 045/2022.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 045/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Hélio Soares                                    
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 006 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 041/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Determi-
na aos estabelecimentos, que disponibilizem de pronto atendimen-
to, o uso obrigatório de aparelho triturador de agulhas injetáveis.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi integralmente apro-
vado na forma do texto original (Parecer nº 378/2022) e vem agora 
para esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Justifica o autor da propositura, ora em análise, que quem ma-
nipula seringas com agulhas está exposto ao risco de contaminação 
por graves doenças transmitidas pelo sangue. As salas de aplicação de 
medicamentos e as de coletas de sangue são os principais locais onde 
as agulhas injetáveis podem estar infectadas e representam um sério 
risco à saúde tanto para os profissionais como aos pacientes.

lmportante esclarecer que o uso permanente de equipamento tri-
turador/destruidor de agulhas viria a acabar definitivamente com este 
risco, pois é elevado o grau de incidência de vítimas com o uso de agu-
lhas contaminadas, e qualquer cidadão têm natural receio de ser vítima 
de uso de seringas e agulhas reaproveitadas. Essa justificativa por si só 
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atende a pertinência da matéria.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prospe-
rar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática 
Permanente, visto que com o uso do equipamento de destruição pró-
prio, toda a comunidade estaria mais tranquila, protegida, da certeza de 
utilização de agulhas injetáveis novas, motivo pelo qual voto por sua 
aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 041/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 041/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Hélio Soares                                    
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 007 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 191/2022, 

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, visa dispor sobre o 
direito do paciente internado na rede de saúde privada que neces-
site de transferência inter-hospitalar urgente solicite o transporte 
pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência em casos de ausência de ambulâncias disponíveis.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi aprovado na forma do 
texto original (Parecer nº 462/2022) e vem agora para esta Comissão 
Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, 
nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Justifica o autor, que a propositura de Lei tem como objetivo 
assegurar o direito à vida e à saúde dos pacientes que se encontrem 
em estado grave em hospitais privados localizados no Estado do Ma-
ranhão e, que por solicitação médica, precisem de algum modo, de 
transferência inter-hospitalar urgente, mas que, por motivos alheios 
à sua vontade, não haja disponibilidade de ambulâncias no momento 
para realização do transporte. 

Ademais, garantir que haja atendimento imediato ao pacien-
te que necessite de remoção urgente, é nada mais que preservar os 
direitos fundamentais à vida e à saúde de qualquer indivíduo, inde-
pendente do hospital que se encontre, uma vez que a condição de gra-
vidade deve ser observada no momento da solicitação para que haja 
atendimento pelo serviço do Corpo de Bombeiros ou do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência. Essa justificativa por si só atende a 

pertinência da matéria.
Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prospe-

rar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática 
Permanente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 191/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 191/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Hélio Soares                                    
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 008 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 441/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a 
Política Estadual de Conscientização e Incentivo à Doação e Trans-
plante de Órgãos e Tecidos, a ser implementada no âmbito do Ma-
ranhão.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi aprovado na forma 
de Emenda Substitutiva (Parecer nº 022/2022) e vem agora para esta 
Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto 
ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Justifica o autor, que o presente Projeto de Lei prevê em um 
contexto global que a negativa familiar é um dos principais motivos 
para que um órgão não seja doado no Brasil. Em 2018, 43% das fa-
mílias, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 
- ABTO, recusaram a doação de órgãos de seus parentes, após morte 
encefálica comprovada.

Mesmo assim os transplantes vinham crescendo no Brasil, 
porém, conforme levantamento da ABTO, o número de doadores de 
órgãos caiu 26%, no país, em 2021, devido à pandemia de Covid-19. 
A queda atingiu os pacientes que esperam por um transplante. Os 
procedimentos mais afetados foram os de pulmão (62%), rim (34%), 
coração (34%) e fígado (28%). O risco de contaminação e a lotação 
das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), por conta do coronavírus, 
foram as principais razões desta queda.

É certo que, para haver transplantes, é preciso haver antes 
doação. Por isso, essa proposição visa criar diretrizes para a Política 
Estadual de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de 
Órgãos e Tecidos, como um instrumento para informar e conscientizar 
a população sobre a relevância da doação de órgãos e tecidos, 
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contribuindo para a formação de consciência doadora na sociedade 
maranhense, cooperando, assim, para o aumento no número de 
doadores e para o aumento da efetividade das doações no estado e 
também, promovendo a discussão, o esclarecimento científico e a 
desmistificação do tema. Essa justificativa por si só atende a pertinên-
cia da matéria.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve prospe-
rar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática 
Permanente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 441/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 441/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 23 de novembro de 2022.

Presidente, em exercício: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Hélio Soares

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputada Ana do Gás                                      
Deputado Arnaldo Melo                                   

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 783/2022

Dispõe sobre as consignações em 
folha de pagamento de membros parla-
mentares, servidores públicos e dos pen-
sionistas parlamentares do Poder Legis-
lativo do Estado do Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o Art. 11, do Regimento Interno,

RESOLVE:
Art. 1° A Diretoria de Recursos Humanos através da Subdireto-

ria da Folha de Pagamento, responsável pelo controle e fiscalização da 
folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
deve observar, na elaboração da folha de pagamento dos servidores pú-
blicos ativos, dos pensionistas parlamentares, pertencentes ao quadro 
de pessoal do Poder Legislativo Estadual e dos membros parlamentares, 
as regras estabelecidas nesta Resolução relativas às consignações com-
pulsória e facultativa.

Parágrafo único. Considera-se servidor público, para efeito 
desta Resolução, os investidos em cargo efetivo ou em comissão, os 
estáveis no serviço de acordo com o Art. 19 do ADCT da Constituição 
Federal de 1988, os requisitados sem ônus para o órgão de origem, os 
pensionistas e membros parlamentares.

Art. 2° Considera-se, para fins desta Resolução:
I – Consignatário: destinatário dos créditos resultantes das con-

signações compulsória e facultativa;
II - Consignante: órgão ou entidade do Poder Legislativo que pro-

cede os descontos relativos às consignações compulsória e facultativa 
na ficha financeira do servidor ativo, do pensionista e membro parla-
mentar, em favor do consignatário;

III – Consignação compulsória: desconto incidente sobre a re-
muneração do servidor ativo. Do pensionista e membro parlamentar, 
efetuado por força da Lei ou mandado judicial;

 
 
IV – Consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração 

do servidor ativo e do pensionista e membro parlamentar, mediante sua 
autorização prévia e formal;

V – Sistema de Consignações Facultativas: O Sistema Informati-
zado de Consignação Facultativa tem por objetivo viabilizar o processo 
de consignações, possibilitando mais agilidade e maior segurança às 
operações de descontos de folha de pagamento.

Art. 3° - São consideradas consignações compulsórias: 
I – contribuição para a Seguridade Social do Servidor Público 

Estadual;
II – contribuição para o regime geral de previdência social;
III- pensão alimentícia judicial;
IV – imposto sobre rendimento do trabalho;
V- reposição e indenização ao erário;
VI- benefícios e auxílios prestados aos servidores ativos e aos 

pensionistas parlamentar pelo Poder Legislativo Estadual, inclusive as 
prestações decorrentes de financiamentos com recursos do Fundo Esta-
dual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão – FEPA e os 
oriundos de contratos e convênios com órgãos do Sistema Financeiro 
de Habitação;

VII - decisão judicial ou administrativa;
VIII - mensalidade e contribuição em favor de entidades sindi-

cais, na forma do inciso IV do art. 8º da Constituição Federal, e alínea 
“d” do art.282 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994;

IX - taxa de ocupação devida em favor de órgão ou entidade do 
Poder Executivo Estadual, decorrente de cessão/permissão de uso de 
imóveis funcionais;

X - outros descontos compulsórios instituídos por resolução ou 
lei.

Art. 4° São consideradas consignações facultativas:
I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, 

associações, fundações e clubes constituídos exclusivamente para ser-
vidores do Poder Legislativo;

II - mensalidades em favor de cooperativa instituída de acordo 
com a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a atender 
ao servidor público estadual de um determinado órgão ou entidade do 
Poder Executivo Estadual;

III - contribuição para planos de saúde patrocinados por entidade 
fechada ou aberta de previdência privada que opere com planos de pe-
cúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência complementar, 
bem como por entidade administradora de planos de saúde;

IV - contribuição prevista na Lei Complementar nº 109, de 29 
de maio de 2001, patrocinada por entidade fechada ou aberta de previ-
dência privada que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, 
renda mensal e previdência complementar;

V - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por seguradoras 
que operem com planos de seguro de vida e renda mensal;

VI - prestação referente à imóvel adquirido de outras entidades 
financiadoras de imóveis residenciais não incluídas no inciso VI do art. 
3º desta Resolução;

VII - amortização de empréstimo ou financiamento concedido 
por entidade fechada ou aberta de previdência privada que opere com 
plano de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência 
complementar e empréstimo; cooperativa constituída de acordo com a 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a atender ao servi-
dor público estadual, ativo e inativo e ao pensionista de um determinado 
órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual e instituições bancárias 
em geral;

VIII - amortização de empréstimo ou financiamento concedido 
via cartão de credito;

IX - mensalidades de instituições de ensino superior;
X- amortização de quantias devidas em razão das operações fi-

nanciamento e contratação de bens e serviços através de cartão de bene-
fício consignado que vise apoiar e facilitar a aquisição de bens e servi-
ços no comércio local, a custos ou condições diferenciadas.

Art. 5° Poderão ser consignatários, para os fins desta Resolução:
I – As associações de classe constituídas pelos servidores, de 

acordo com a legislação aplicável;
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II – Os sindicatos de trabalhadores;
III – Bancos públicos ou privados;
IV – As associações, clubes e entidades de caráter recreativo ou 

cultural;
V – As cooperativas, constituídas de acordo com a Lei nº5764 de 

16 de dezembro de 1971;
VI – Pessoas jurídicas de Direito Privado especializadas em 

meios eletrônicos de pagamento;
VII- Empresas administradoras de cartão de crédito/benefício.
Art. 6° As instituições financeiras credenciadas pelo Estado do 

Maranhão como entidades consignatárias, nos termos da legislação em 
vigor, deverão aplicar nas operações de crédito pessoal ao servidor os 
juros definidos por ato normativo da Mesa Diretora, incluindo neste 
limite o Custo Efetivo Total - CET, obedecendo ainda o seguinte:

I - a renegociação dos financiamentos obedecerá ao estabelecido 
no caput deste artigo;

II - as entidades consignatárias deverão atualizar o Sistema de 
Consignação com os fatores correspondentes à taxa de juros a ser prati-
cada no período de abertura do Sistema;

III - o descumprimento do disposto no inciso II pelas entidades 
consignatórias implicará a suspensão do acesso ao Sistema;

IV - o restabelecimento do acesso ocorrerá após o cumprimento 
do inciso II deste artigo.

Art. 7° Ficam mantidas no Sistema Informatizado de Folha de 
Pagamento as rubricas de descontos concedidos a outras entidades de 
classe, associações e clubes de servidores não incluídas no inciso I do 
art. 5º, observado o disposto nesta Resolução. 

Art. 8° Os consignatários de que trata o art. 5º devem apresentar 
solicitação de código para consignar em folha de pagamento à 
Diretoria de Recursos Humanos, instruída com a cópia do Certificado 
de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo Sistema de Cadastramento 
de Fornecedores do Estado – CFE, na forma prevista no Decreto n° 
18.053, de 27 de junho de 2001.

Parágrafo único. Após a instrução do pleito caberá à Procura-
doria Geral da Assembleia Legislativa opinar, em parecer conclusivo, 
sobre a viabilidade do deferimento da solicitação e os autos serão enca-
minhados a Presidência para apreciação e decisão.

Art. 9° Compete ao consignatário:
I – apresentar anualmente à Diretoria de Recursos Humanos, có-

pia do Certificado de Registro Cadastral – CRC, atualizado, no caso de 
descumprimento, serão suspensos as novas inclusões e alterações;

II – efetuar o pagamento à empresa autorizada por este Poder 
Legislativo a gerir os descontos facultativos consignados em folha de 
pagamento no valor estabelecido no Termo de Adesão ao Sistema.

Art. 10 As entidades sindicais e de classe, associações, clubes 
constituídos exclusivamente para servidores públicos estaduais e 
cooperativa devem disponibilizar, quando solicitados pela Diretoria 
de Recursos Humanos através da Subdiretoria da Folha de Pagamento, 
órgão central de acompanhamento e controle de consignações, a 
qualquer tempo, seus cadastros de associados.

Art. 11 O valor mínimo para desconto decorrente da consignação 
facultativa é de 1,0% (um por cento) do valor do menor vencimento 
básico no âmbito do Poder Legislativo Estadual.

Art. 12 A soma mensal das consignações facultativas de cada 
servidor ativo não pode exceder ao valor equivalente a 60% (sessenta 
por cento) da soma do subsídio ou dos vencimentos com o adicional por 
tempo de serviço e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas 
à natureza ou ao local de trabalho, a vantagem pessoal, nominalmente 
identificada, sendo excluídas:

I - diárias;
II - ajuda de custo;
III - salário-família;
IV - gratificação natalina;
V - adiantamento de gratificação-natalidade;
VI - adicional de férias correspondente a um terço sobre a remu-

neração;
VII – indenizações;

VIII – diferenças.
Parágrafo único. Em se tratando dos pensionistas parlamentares, 

o percentual de 60% (sessenta por cento) deverá ser aplicado sobre o 
total da pensão.

Art. 13. A soma das consignações compulsórias com as faculta-
tivas de cada servidor não excederá, mensalmente, a 70% (setenta por 
cento) da soma dos subsídios ou dos vencimentos, com o adicional por 
tempo de serviço e demais vantagens, de forma que as consignações 
facultativas deverão obedecer aos seguintes limites:

I - 5% (cinco por cento) da soma dos subsídios ou dos vencimen-
tos, exclusivamente para:

a) Amortização de despesas contraídas por intermédio de cartão 
de crédito;

b) Utilização com finalidade de saque por meio de cartão de cré-
dito;

II - 20% (vinte por cento) da soma dos subsídios ou dos ven-
cimentos destinados exclusivamente para cartão benefício consignado 
que consistirão em quantias devidas em razão das operações para o fi-
nanciamento da contratação de bens e serviços, inclusive creditícios, 
saque emergencial e financeiros, por meio de cartão (sem anuidade, sem 
taxa de adesão e bandeirado) que vise apoiar, facilitar e fomentar a aqui-
sição de bens e serviços no comércio, pelos servidores públicos ativos, 
inativos, aposentados e pensionistas;

III - 35% (trinta e cinco por cento) da soma dos subsídios ou dos 
vencimentos, para as demais consignações facultativas.

§ 1º. Caso o servidor não faça opção pelo cartão, o percentual 
reservado para esse fim não poderá ser utilizado para qualquer outro 
desconto facultativo.

§ 2º. Os compromissos financeiros decorrentes da utilização do 
cartão para apoiar e facilitar a aquisição de bens e serviços no comércio 
local previsto no inciso X do art. 4º desta Resolução, serão distribuídos 
na proporção de 50% (cinquenta por cento) da sua respectiva margem 
de consignação para utilização em compras no comércio local e 50% 
(cinquenta por cento) para o financiamento de despesas decorrentes de 
serviços creditícios, financeiros, securitários e congêneres contratados 
por meio do referido cartão.

§ 3º. As averbações de consignação em folha de pagamento, 
autorizadas pelos beneficiários respectivos, além de poderem ser 
autorizadas eletronicamente, a partir de comandos seguros, poderão 
também se efetivar por mecanismos de telecomunicação ou por meios 
digitais que garantam o sigilo dos dados cadastrais, bem como a 
segurança e a comprovação da aceitação da operação realizada pelo 
interessado.

Art. 14 Fica estabelecido o prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
meses para pagamento das prestações referentes a empréstimos consig-
nados e amortização de débitos oriundos de cartão de benefício con-
signado.

Art. 15 O procedimento de portabilidade dos valores descontados 
em folha de pagamento, referente a empréstimos consignados concedi-
dos aos servidores, pelas consignatárias, deve observar ao que consta 
da Resolução n° 4.292, de 20 de dezembro 2013 do Banco Central do 
Brasil – BCB, em vigor desde 05 de maio de 2014 e suas alterações.

Art. 16 As consignações compulsórias têm prioridade sobre as 
facultativas.

§ 1º. Não será permitido o desconto de consignações facultativas 
até o limite de 60% (sessenta por cento) quando a soma destas com 
as compulsórias exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do 
servidor.

§ 2º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas 
exceda ao limite definido no § 1º, serão suspensos, até ficarem dentro 
daquele limite, os descontos relativos às consignações facultativas, 
obedecida a ordem crescente da numeração a seguir discriminada, até 
que se restabeleça a margem consignável:

I - mensalidade para custeio de entidade de classe, associações e 
cooperativas;

II - contribuição para planos de pecúlio;
III - contribuição para plano de saúde;
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IV - contribuição para previdência complementar ou renda men-

sal;
V - contribuição para seguro de vida;
VI - amortização de empréstimos ou financiamentos pessoais;
VII - amortização de empréstimos, financiamentos e débitos 

oriundos de cartão de benefício consignado concedidos por administra-
dora de cartões de crédito/benefício;

VIII - amortização de financiamento de imóveis residenciais.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor residual será descontado assim 

que houver margem disponível, sem prejuízo de negociação direta 
entre o servidor e a consignatária com vistas ao recolhimento das 
importâncias por ele devidas, não se responsabilizando a Assembleia, 
em qualquer hipótese, por eventuais prejuízos daí decorrentes.

Art. 17 Não serão permitidos, na Folha de Pagamento dos 
Servidores do Poder Legislativo, ressarcimentos, compensações, 
encontro de contas ou acertos financeiros por esta resolução, que 
impliquem crédito nas fichas financeiras dos servidores ativos e 
pensionistas parlamentares.

Art. 18 A consignação em folha de pagamento não implica 
corresponsabilidade direta ou indireta do Poder Legislativo Estadual, 
por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelos 
beneficiados por esta resolução junto ao consignatário.

Art. 19 A consignação facultativa pode ser cancelada:
I - por interesse da Administração, observados os critérios de 

conveniência e oportunidade da medida;
II - por interesse do consignatário;
III - por término do prazo de amortização.
IV - por interesse do servidor ativo, do pensionista e membro 

parlamentar:
a) mediante requerimento à consignatária;
b) mediante requerimento à Diretoria de Recursos Humanos, 

quando a solicitação efetuada junto à consignatária não for atendida no 
prazo de 30 (trinta) dias;

c) no caso da alínea “b” o pedido deve ser instruído com a cópia 
do requerimento encaminhado à consignatária devidamente protocola-
do.

Parágrafo único. Quando não houver representação da 
consignatária no Estado, para o cumprimento do disposto na alínea 
“a”, a solicitação de cancelamento do desconto deverá ser mediante 
requerimento endereçado diretamente à Diretoria de Recursos 
Humanos.

Art. 20 Independentemente de contrato ou convênio entre 
o consignatário e o consignante, o pedido de cancelamento de 
consignação por parte do servidor ativo e do pensionista parlamentar 
deve ser atendido, com a cessação do desconto na folha de pagamento 
do mês em que foi formalizado o pleito, ou na do mês seguinte, caso já 
tenha sido processada, observando ainda o seguinte:

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical 
somente pode ser cancelada após a comprovada desfiliação do servidor;

II - as consignações relativas à amortização de empréstimo, fi-
nanciamento e débitos oriundos de cartão de benefício consignado so-
mente serão canceladas com a aquiescência do servidor e da consigna-
tária, ressalvada a hipótese de cancelamento oriundo de fraude ou outra 
irregularidade, cujo deferimento deverá ser imediato.

Art. 21 A constatação de consignação processada em desacordo 
com o disposto nesta Resolução mediante fraude, simulação e 
dolo, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos 
servidores públicos ativos e dos pensionistas parlamentares do Poder 
Legislativo Estadual, impõe à Diretoria de Recursos Humanos através 
da Subdiretoria de Folha de pagamento, responsável pelo controle e 
fiscalização da folha de pagamento, o dever de suspender a consignação 
e desativação imediata, temporária ou definitiva, da rubrica destinada 
ao consignatário envolvido.

Parágrafo único. O ato omisso do responsável pelas 
consignações poderá caracterizar grave inobservância das normas legais 

e regulamentares, cuja responsabilidade civil-administrativa deve ser 
apurada pela autoridade competente, mediante processo administrativo 
disciplinar, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 22 Os descontos das consignações facultativas efetuados na 
Folha de Pagamento anterior a esta Resolução, ficam mantidos até o 
término do contrato, ressalvados os casos de renegociação, ou compra 
de dívidas com fundamento na presente Resolução.

Art.23 Os consignatários credenciados anteriormente à 
publicação desta Resolução, sem consignação no sistema, terão seus 
códigos cancelados.

Art. 24 A Diretoria de Recursos Humanos poderá expedir normas 
complementares à execução desta Resolução.

Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

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

18 de novembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDREA MARTINS REZENDE
Primeiro Secretário

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 788/2022

Estabelece os critérios para escolha 
dos Gabinetes a serem ocupados pelos 
Deputados no exercício do mandato e dá 
outras providências.  

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica assegurado ao Deputado empossado, no exercício 
do mandato, para uso exclusivo em suas atividades parlamentares, 1 
(um) gabinete nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão.

Art. 2°. Fica garantido aos Deputados reeleitos o direito de per-
manecer no mesmo gabinete.

Art. 3°. O Deputado não reeleito, no exercício do mandato, po-
derá indicar dentre os Deputados eleitos quem deverá ocupar o seu ga-
binete.

§ 1º O expediente de indicação para ocupação do gabinete deverá 
ser direcionado ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, através de Processo Administrativo aberto junto ao Núcleo 
de Protocolo e Portaria, até o último dia útil do mês de Dezembro ante-
rior ao início da nova Legislatura.

§ 2º Havendo mais de um expediente para esta finalidade será 
considerado o que tiver sido protocolado primeiro.

Art. 4°. A prioridade de escolha para a ocupação dos gabinetes 
remanescentes pelos Deputados empossados poderá ser feita nas se-
guintes situações:

I - Parlamentar com deficiência, nos termos do art. 2° do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015;

II - Parlamentar maior de oitenta anos, nos termos do art. 3°, § 2º 
do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei n° 10.741, de 1°de outubro de 2003.

Art. 5°. A ocupação dos gabinetes remanescentes dos Parlamen-
tares que não se enquadrarem nos artigos anteriores será definido por 
sorteio.

Art.6º. Após a definição da ocupação dos gabinetes é permitida 
a permuta entre os Deputados, devendo os interessados formalizar a 



  52       QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 52
solicitação de troca em expediente direcionado ao Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, através de Processo Adminis-
trativo aberto junto ao Núcleo de Protocolo e Portaria.

Art.7º. Os gabinetes a serem utilizados pelos Parlamentares são 
padronizados no seu mobiliário, pintura interna, películas nas portas e 
nas suas instalações elétricas, hidráulicas e de rede lógica.

§ 1º Caso o Parlamentar queira fazer alguma alteração às suas 
expensas nas características padronizadas dos gabinetes é necessária a 
prévia autorização e posterior acompanhamento da Diretoria de Admi-
nistração deste Poder.

§ 2º No caso de substituição do mobiliário padrão do gabinete 
é necessária a emissão por parte do Parlamentar de Termo de Cessão 
Definitivo, visando a realização dos trâmites de tombamento do(s) 
bem(ns) por parte do Núcleo de Patrimônio e sua incorporação ao in-
ventário desta Assembleia Legislativa.

Art.8°. Os casos omissos serão submetidos à Mesa Diretora. 
Art.9°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogada a Resolução Administrativa nº 740/2022 e demais dis-
posições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís - MA, 22 de no-
vembro de 2022. - DEPUTADO OTHELINO NETO – Presidente 
- DEP. RILDO AMARAL - 3º Vice-Presidente - DEP. ANDREIA 
MARTINS REZENDE - 1º Secretário

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 048/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. CONTRATADO(A): AP ENGETECH LTDA. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
instalação de 01 (um) disjuntor de média tensão classe 15/17,5kv, a 
vácuo on board e equipado com relé microprocessador e transforma-
dores de corrente e potencial, na subestação abrigada do edifício da 
sede da Assembleia Legislativa do Maranhão, conforme especificado 
no Termo de Referência. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO: O prazo de vigência do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: R$ 
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Ges-
tão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natu-
reza Despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e conservação de máquinas 
e equipamentos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
Histórico:  Objeto: contratação de empresa para instalação de 01 (um) 
disjuntor de média tensão classe 15/17,5 kv, com relé microprocessador 
e transformadores de corrente. Valor: 12.500,00 (doze mil e quinhentos 
reais). Informações Complementares: Valor empenhado na totalidade. 
DO EMPENHO: Em 27.10.2022 foi emitida a Nota de Empenho nº 
2022NE002472, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) 
a conta da dotação orçamentária especificada no caput desta cláusula 
para fazer face as despesas inerentes a este contrato durante o corren-
te exercício. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993 e Processo 
Administrativo nº 2032/2022-AL.  DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 16/11/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Alceu Pedreira Martins Neto representando a empresa AP 
ENGETECH LTDA, CNPJ nº 12.769.072/0001-87. São Luís – MA, 22 
de novembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 012/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA LAMPP IT SOLU-
TIONS TECNOLOGIA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica reti-
ficada a Cláusula Sétima do Contrato nº 012/2021, a qual passará a 
vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS 

7.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programa-
das em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado, 
para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE GESTORA: 010101 – Assembleia Legislativa
GESTÃO: 00001 Gestão Geral
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa
SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(INFORMÁTICA)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.21 – Serviços técnicos profis-
sionais de TIC-PJ
FONTE DE RECURSO: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Te-
souro
HISTÓRICO: Serviço de fábrica de software, incluindo desenvolvi-
mento e melhoria de soluções de software, sustentação de soluções 
de software.

GESTÃO: 01901 Fundo Especial Legislativo
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
AÇÃO: 3047 – Equipamentos, construção e modernização da As-
sembleia Legislativa.
SUBAÇÃO: 000017 – Equipamentos, construção e modernização da 
Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.21 – Serviços técnicos profis-
sionais de TIC-PJ
FONTE DE RECURSO: 0.1.07.000000 Receitas Operacionais a 
Fundos - 0107000000
HISTÓRICO: Serviço de fábrica de software, incluindo desenvolvi-
mento e melhoria de soluções de software, sustentação de soluções e 
mensuração de tamanho de soluções.

7.2 Para cobertura das despesas relativas à execução dos serviços 
objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foram emitidas 
pela Assembleia Legislativa as Notas de Empenho nº 2021NE000556, 
de 25/03/2021, no valor de R$ 3.463.995,60 (três milhões, quatrocen-
tos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta 
centavos), e 2022NE000053, de 09/11/2022, no valor de R$ 667.346,97 
(seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e no-
venta e sete centavos), à conta das dotações orçamentárias antes espe-
cificadas.

BASE LEGAL:  Art. 65, I, “a”, da Lei nº 8.666/93 e Proces-
so Administrativo nº 0888/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 
22/11/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                         QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022 53
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA 
- EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 
n.º 26.832.621/0001-25. São Luís–MA, 22 de novembro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 28/2022-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI. OBJETO: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
1.1. Constitui objeto do presente Aditivo a alteração da cláusula pri-
meira do contrato n.º 028/2022, no que diz respeito a marca indicada no 
Item 01, o qual passará a apossuir a seguinte redação: 

Onde se leu: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Aqui-
sição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, conforme as características e condições 
descritas abaixo, bem como aquelas presentes no Termo de Referência:
ITEM QTD. UND. ESPECIFICA-

ÇÕES
VALOR 

UND. (R$)
VALOR 
TOTAL 

(R$)

01 30 und Televisão de LED 
com 50 polegadas, 
smart TV, full HD, 
wifi integrado, con-
trole remoto, com 
no mínimo 3 entra-
das HDMI. MAR-
C A / M O D E L O : 
M U LT I L A S E R 
(TL032).

2.520,00 75.600,00

Leia-se: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Aquisição 
de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, conforme as características e condições descri-
tas abaixo, bem como aquelas presentes no Termo de Referência:
ITEM QTD. UND. ESPECIFICA-

ÇÕES
VALOR 

UND. (R$)
VALOR 
TOTAL 

(R$)

01 30 und Televisão de LED 
com 50 polega-
das, smart TV, 
full HD, wifi in-
tegrado, controle 
remoto, com no 
mínimo 3 entradas 
HDMI. MARCA/
MODELO: AOC 
ROKU, LED 50”, 
4K, UHD, WI-FI, 
50U6125/78G.

2.520,00 75.600,00

BASE LEGAL:  Art. 65, II, da Lei 8.666/93 e Processo Admi-
nistrativo nº 1805/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADI-
TIVO: 22/11/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova Alves 
Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
Diogo Magalhães Aguiar de Moura representando a empresa JEB CO-

MÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80. 
São Luís–Ma, 23 de novembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Pro-
curador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 40/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e DEURB CONSULTORIA EIRELI.  
OBJETO:  Fica retificada a CLÁUSULA PRIMEIRA do 1º APOS-
TILAMENTO AO CONTRATO Nº 40/2021-AL, cuja redação passa 
a ser a seguinte: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 
031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natu-
reza de Despesa: 44.90.51.06 – Projetos Arquitetônicos e de engenha-
ria. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e ma-
teriais para consultórios odontológicos. Instrumento legal: CT 40/2021. 
Vigência: 18.10.2021 a 18.10.2022. Valor do Contrato: R$ 59.813,56. 
Gestor: Valterlan Costa. Informações complementares: saldo remanes-
cente do contrato para 2022. Para cobertura das despesas relativas ao 
exercício do presente apostilamento foi emitida em 10.11.2022 a Nota 
de Empenho nº 2022NE002640, no valor de R$ 41.869,49 (quarenta e 
um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), 
a conta da dotação orçamentária especificada no caput desta clausula 
para fazer face as despesas inerentes a este Contrato durante o corren-
te exercício. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e 
Processo Administrativo nº 0148/2022. DATA DA ASSINATURA DO 
APOSTILAMENTO: 18/11/2022. ASSINATURA: Deputado Otheli-
no Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 22 de novembro de 2022. Tarcísio Almei-
da Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

P O R T A R I A   Nº 1644/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 534/2022-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PEREI-

RA, matrícula  nº 1663046 e MARCELO MAXIMILIANO MOTA TA-
VARES, matrícula nº 2806339, ambos lotados na Diretoria de Adminis-
tração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto 
do contrato nº 048/2022-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa CONSTRUTORA AP EN-
GETECH LTDA., cujo o  objeto é  contratação de empresa especializa-
da para execução dos serviços de instalação de 01 (um) DISJUNTOR 
DE MÉDIA TENSÃO CLASSE 15/17,5KV A VÁCUO ON BOARD 
E EQUIPADO COM RELÉ MICROPROCESSADOR E TRANSFOR-
MADORES de corrente e potencial, na subestação abrigada do edifício 
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme de-
termina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 
da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito  vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO  ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 22 de novembro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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