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INDICAÇÃO Nº 7051/2022

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) de Pedro do 
Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, 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 7052/2022

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) de Penalva, 
RONILDO CAMPOS 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 7053/2022

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 Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, 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 7054/2022

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) de Peritoró, Josue 
Pinho Da Silva Junior, 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 7055/2022

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 Pindaré-Mi-
rim, Alexandre Colares Bezerra Júnior, 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 7056/2022

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) de Pinheiro, 
Luciano Genésio, 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 7057/2022

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) de Pio XII, 
AURELIO PEREIRA DE SOUSA, 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 
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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 7058/2022

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 Pirapemas, 
Fernando Cutrim, 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 7059/2022

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 Poção de Pe-
dras, Francisco Pinheiro, 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 7060/2022

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 Presidente Du-
tra, Raimundo da Audiolar, 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 
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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 7061/2022

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 Porto Rico do 
Maranhão, Aldene Nogueira Passinho, 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 7062/2022

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) de Presidente 
Juscelino, Dr. Pedro Ramos, 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 7063/2022

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 Presidente 
Médici, Janilson Dos Santos Coelho, 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2022 7
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 7064/2022

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 Presidente 
Sarney, Valeria Moreira Castro, 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 7065/2022

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 Presidente 
Vargas, Fabiana Rodrigues Mendes, 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 7066/2022

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) de Primeira 
Cruz, Ronilson Araujo 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 
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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 7067/2022

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 Raposa, Eudes 
Barros, 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.

INDICAÇÃO Nº 7068/2022

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) de Riachão, 
Ruggero Felipe Menezes Dos 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 7069/2022

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) de Ribamar 
Fiquene, Cociflan Silva do Amarante, 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7070/2022

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 Rosário, Cal-
vet Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam intensi-
ficar 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 7071/2022

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) de Sambaíba, 
Fatima Dantas, 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 7072/2022

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) de Santa 
Filomena do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, 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 7073/2022

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) de Santa Helena, 
Zezildo Almeida, 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 7074/2022

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 Santa Inês, Fe-
lipe dos Pneus, 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 7075/2022

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 Santa Luzia 
do Paruá, Vilson Ferraz, 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 7076/2022

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 Santa Luzia, 
Francilene Paixao De Queiroz 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 
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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 7077/2022

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 Santa Quitéria 
do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, 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 7078/2022

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 Santa Rita, 
Hilton Gonçalo De Sousa, 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 7079/2022

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) de Santana 
do Maranhão, Marcio Santiago, 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 
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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 7080/2022

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 Santo Amaro 
do Maranhão, Leandro Moura, 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 7081/2022

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 Santo Antônio 
dos Lopes, Emanuel Lima De Oliveira, 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 7082/2022

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 São Benedito 
do Rio Preto, Wallas 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 
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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 7083/2022

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) de São Bento, 
Carlos Dino Penha, 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 7084/2022

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 São Bernardo, 
João Igor, solicitando a adoção de medidas que contribuam intensi-
ficar 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 7085/2022

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 São Domingos 
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, 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-
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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 7086/2022

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 São Domingos 
do Maranhão, Kleber Alves De Andrade, 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 7087/2022

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 São Félix de 
Balsas, Marcio Pontes, 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 7088/2022

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 São Francisco 
do Brejão, Ronei Alencar, 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 7089/2022

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 São Francisco 
do Maranhão, Adelbarto Rodrigues 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 7090/2022

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) de São João 
Batista, Emerson Livio Soares Pinto, 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 7091/2022

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 São João do 
Carú, ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, 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.
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INDICAÇÃO Nº 7092/2022

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 São João do 
Paraíso, Roberto Regis De Albuquerque, 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 7093/2022

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 São João do 
Soter, Joserlene Silva Bezerra De Araújo, 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 7094/2022

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 São João dos 
Patos, Alexandre Magno Pereira Gomes, 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 7095/2022

Senhor Presidente,
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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) de São José 
de Ribamar, Julio Cesar De Sousa Matos, 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 7096/2022

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 São José dos 
Basílios, Creginaldo Rodrigues De Assis, 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 7097/2022

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) de São Luís, 
Eduardo Braide, 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 7098/2022

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 São Luís Gon-
zaga do Maranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, solicitando 
a adoção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vaci-
nação 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 7099/2022

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 São Mateus do 
Maranhão, Ivo Rezende, 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 7100/2022

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 São Pedro da 
Água Branca, Marília Gonçalves, 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.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 49/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): INFINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente instrumento é 
a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção pre-
ventiva, corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos mé-
dicos, odontológicos e outros correlatos, em uso da Diretoria de Saúde 
e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
Referência. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura. VALOR DO CONTRA-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2022 19
TO: O valor mensal da contratação é de R$ 4.148,08 (quatro mil, cento 
e quarenta e oito reais e oito centavos para manutenção preventiva e 
corretiva, perfazendo o valor anual de R$ 49.777,00 (quarenta e nove 
mil, setenta e sete reais; o valor fixo das peças não rotineiras é de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – 
Gestão Fiscal; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Le-
gislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO). Natureza Despesa: 33.90.39.17 – Manu-
tenção e conservação de máquinas e equipamentos. Fonte de Recurso: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. DO EMPENHO: 
Em 08.11.2022 foi emitida a Nota de Empenho nº 2022NE002613, 
no valor de R$ 8.296,16 (oito mil, duzentos e noventa e seis reais e e 
dezesseis centavos) a conta da dotação especificada no caput. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 - Legislativa. 
Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza 
Despesa: 33.90.30.24 – Material para manutenção de bens imóveis/
instalação. Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro. DO EMPENHO: Em 08.11.2022 foi emitida a Nota de 
Empenho nº 2022NE002614, no valor de R$ 22.737,34 (vinte e dois 
mil, setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos) a conta da dotação 
especificada no caput.  BASE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e 
Processo Administrativo nº 1896/2022-AL.  DATA DA ASSINATURA 
DO CONTRATO: 23/11/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Do 
Maranhão e Alessandro Gomes de Alencar representante da empresa 
INFINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., 
CNPJ nº 13.751.395/0001-06. São Luís – MA, 28 de novembro de 
2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 047/2021-AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e  
CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA. OBJETO: Fica o 
valor do Contrato acrescido em 18,99% (dezoito inteiros e noventa e 
nove centésimos por cento), correspondente a R$ 234.656,65 ( duzen-
tos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta 
e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Ges-
tora: 010901– Fundo Especial Legislativo. Gestão: 01901 – Fundo 
Especial Legislativo.  Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 3047 
– Equipamentos, construção e modernização da Assembleia Legisla-
tiva. Subação: 000017 – Equipamentos, construção e modernização 
da Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão (MODERNIZAR). 
Natureza da Despesa: 44.90.51.05 – Reforma e ampliação de imóveis. 
Fonte de Recursos: 0.1.07.000000 – Receitas Operacionais a fundos 
- 0107000000. Histórico: Obras de adequação as normas e recomen-
dações técnicas referentes a acessibilidade dos ambientes internos da 
ALEMA. NOTA DE EMPENHO: Para cobertura das despesas relati-
vas a execução dos serviços objeto deste aditivo no presente exercício 
financeiro foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho 
nº 2022NE000056, datada de 22/11/2022 no valor de R$ 234.656,65 
(duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e ses-
senta e cinco centavos). BASE LEGAL:  Art. 57, II, da Lei 8.666/93 
e Processo Administrativo nº 1896/2022-ALEMA. DATA DA ASSI-

NATURA DO ADITIVO: 24/11/2022.  ASSINATURAS:  Deputado 
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e Anderson Matheus Lago Pinheiro representante 
da empresa CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 
26.775.160/0001-04. São Luís–Ma, 28 de novembro de 2022. Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 010/2022-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e CONSTRUTORA MC CORREA 
LTDA-EPP. OBJETO: Fica retificada a cláusula quinta do Contrato 
nº 010/2022, a qual passará a vigorar com a inclusão da seguinte reda-
ção: CLAUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato, no corrente exer-
cício financeiro, correrão a conta do recurso específico consignado no 
Orçamento da Assembleia Legislativa do Maranhão, cujo programa 
de trabalho é o seguinte:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Le-
gislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral.  Função: 01 – Legislativa. 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Natureza da Despesa: 44.90.51.05 – Reforma e ampliação de 
imóveis.  Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de 
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do tesouro.  Unidade 
Gestora: 010901– Fundo Especial Legislativo. Gestão: 01901 – Fun-
do Especial Legislativo.  Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza da 
Despesa: 44.90.51.05 –Reforma e ampliação de imóveis. Ação: 3047 
– Equipamentos, construção e modernização da Assembleia Legislati-
va. Subação: 000017 – Equipamentos, construção e modernização da 
Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão. Fonte de Recursos: 
0.1.07.000000 – Receitas Operacionais a fundos - 0107000000. Uni-
dade Gestora: 010901– Fundo Especial Legislativo. Gestão: 01901 
– Fundo Especial Legislativo.  Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 
031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Nature-
za da Despesa: 44.90.51.05 –Reforma e ampliação de imóveis. Ação: 
3047 – Equipamentos, construção e modernização da Assembleia Le-
gislativa. Subação: 000017 – Equipamentos, construção e moderniza-
ção da Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão. Fonte de Re-
cursos: 0.1.07.000000 – Receitas Operacionais a fundos - 0107000000.  
NOTA DE EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas a execu-
ção dos serviços objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, 
foram emitidas pela Assembleia Legislativa as Notas de Empenho nº 
2022NE000464,  de 03/03/2022, no valor de R$ 3.136.126.51 (três mi-
lhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e um 
centavos); 2022NE000039, de 20/10/2022, no valor de R$ 1.300.000,00 
(um milhão e  trezentos mil reais) e 2022NE000054 de 11/11/2022, no 
valor de 1.015.541,68 ( um milhão e quinze mil, quinhentos e quarenta 
e um reais e sessenta e oito centavos) a conta da dotação antes especifi-
cada. BASE LEGAL:  Art. 65, I, da Lei 8.666/93 e Processo Adminis-
trativo nº 2015/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADITI-
VO: 24/11/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova Alves 
Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
Maria da Conceição Corrêa representante da CONSTRUTORA MC 
CORREA LTDA-EPP, CNPJ nº 02.570.867/0001-08. São Luís–Ma, 28 
de novembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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