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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Lei-

toa 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o 
senhor Segundo Secretário em Exercício Deputado Carlinhos Florêncio 
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com a 
palavra, o senhor Primeiro Secretário em Exercício Deputado Antônio 
Pereira para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
RAFAEL – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 098/2022

Concede Medalha do Mérito Legis-
lativo “Manuel Beckman” ao Empresário 
Mauro de Alencar Fecury

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao empresário, Mauro de Alencar Fecury, natural da cidade 
de Rio Branco - AC

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

Palácio Manuel Beckman, em São Luís, Estado do Maranhão, 14 
de dezembro de 2022. - Fábio Braga - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 099 /2022

Concede Título de Cidadão Mara-
nhense ao economista e bacharel em Di-
reito Bráulio Nunes de Souza Martins.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor Bráulio Nunes de Souza Martins, natural do município de São 
Paulo, estado de São Paulo.

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

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 14 de dezembro de 2022. - César Pires - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 100/2022

Concede Título de “Cidadã Ma-
ranhense” a senhora Ana Lúcia Chaves 
Fecury

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense a senhora 
Ana Lúcia Chaves Fecury, natural da cidade Belém estado do Pará. 

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

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO 
DO MARANHÃO, 14 DE DEZEMBRO DE 2022. - Fábio Braga - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 502 /2022 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Sr. 
FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA NETO, externando o mais 
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 12 
de dezembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em13 de dezembro de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 503 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa 
Excelência que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão 
Solene para entrega do título de cidadã Maranhense a Senhora Ana Lú-
cia Chaves Fecury, a ser realizada no mês de dezembro do corrente ano. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
São Luís - MA, em 14 dezembro de 2022. - Fábio Braga - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO N° 504 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa 
Excelência que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Ses-
são Solene para entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman”, ao empresário Mauro de Alencar Fecury, a ser realizada no 
mês de dezembro do corrente ano. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
São Luís - MA, em 14 dezembro de 2022. - Fábio Braga - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO N° 505 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
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requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado que 
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei de número 474/2022, de 
minha autoria, o qual limita em até 10% a taxa de conveniência, para 
compra de passagem antecipada na internet pelas empresas prestado-
ras de serviço marítimo, aquaviário e rodoviário no âmbito do estado 
do maranhão. Ocorre que diversas denúncias de abuso no aumento 
dos valores das passagens chegaram ao conhecimento deste Gabinete 
e, com o fito de proteger a inviolabilidade do direito de ir e vir de 
milhares de maranhenses que necessitam deslocar-se, diariamente, 
justifica-se o presente requerimento de urgência.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de de-
zembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 7381 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhes que 
determinem providências, objetivando a criação de a Regional de 
Cururupu – MA, contemplando os municípios de Central do Mara-
nhão, Guimarães, Mirinzal, Cedral, Porto Rico, Cururupu, Serra-
no do Maranhão, Bacuri, Apicum Açu, por ser de suma importância 
para aquelas municipalidades, tendo em vista a necessidade iminente 
de maior suporte para a região que já conta com aproximadamente 150 
mil habitantes, com desenvolvimento rápido nos últimos quatro anos, 
aumentando exponencialmente o crescimento nestas cidades. 

Aproveitamos para parabenizar a construção da ponte que liga 
Central do Maranhão ao município de Bequimão, o que viabiliza maior 
autonomia para os municípios mencionados, consagrando maior in-
dependência para a Região, o que justifica o pleito, pois a cidade de 
Cururupu conta com uma estrutura organizada para ser o centro da nova 
regional, vez que possui com estrutura hospitalar com mais de 100 lei-
tos, posto local do Detran, Batalhão de Polícia próprio, bancos oficiais, 
entre outros órgãos que servem a todos os municípios do entorno. 

A importante obra do Governo do Estado concretiza um sonho 
dos moradores e de quem trafega na região, interligando as nove cida-
des, significando mais acesso a serviços públicos, incentivo à produção 
e facilitando o seu escoamento, alavancando o turismo, e diminuindo 
gastos com transporte para São Luís.

Ressalta-se que o atendimento a criação da nova Regional irá 
ampliar o as oportunidades para todos os munícipes da Região e prin-
cipalmente para os que mais necessitam, sendo mais uma importante 
ação que evidenciará a eficiência do Governo do Maranhão no cuidado 
dos que mais precisam.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 12 de dezembro de 2022. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7382/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7383/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal objetivando a vacinação de recém nasci-
dos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7384/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de medidas para conscien-
tização da população municipal objetivando a vacinação de recém nas-
cidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7385/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7386/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7387/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-

mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7388/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7389/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de medidas para conscientização da po-
pulação municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra a 
poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7390/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7391/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora 
Valéria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7392/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de 
recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7393/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7394/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7395/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor 
Deibson Pereira Freitas, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 
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A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 

mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7396/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7397/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7398/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7399/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando Por-
tela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7400/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo 
Nonato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 
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Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-

mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7401/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7402 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-
nhão, Carlos Brandão, e a Excelentíssima Senhora Secretária de 
Educação, Leuzinete Pereira da Silva , solicitando a revitalização e 
reforma, no âmbito do programa Escola Digna, do Centro de Ensino 
Dr° Genésio Rêgo, no municipio de Santo Antônio dos Lopes -MA.

O Centro de Ensino Dr° Genésio Rego é uma escola do estado 
que atende uma população de aproximadamente 15 mil habitantes do 
município de Santo Antônio dos Lopes. O Programa Escola Digna foi 
criado no intuito de diminuir as desigualdades sociais e possibilitar 
a justiça social com escolas reformadas e ampliadas dando melhores 
condições de estudo para os alunos. Deste modo, a presente indicação, 
visa melhorar a qualidade do ensino, de vida da população da região. 

Tal demanda proporcionará um ambiente melhor, mais agradável 
e didático, além de uma melhor estrutura organizacional, facilitando 
o aprendizado de nossos jovens. Assim, solicitamos o atendimento ao 
nosso pleito. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 14 de Dezembro de 
2022. – Ana do Gás – Deputada Estadual – PCdoB

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7403/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis 
Fernando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7404/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de 
recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7405/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
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casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7406/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Perei-
ra de Sousa, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7407/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de re-
cém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7408/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7409/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula 
Lobato, solicitando a adoção de medidas para conscientização da po-
pulação municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra a 
poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7410/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor 
Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7411/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de 
recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7412 /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 PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, O 
SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS, SOLICITANDO PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO, SARJETA NA RUA CORO-
NEL VIEIRA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 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 7413 /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 PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, O 
SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS, SOLICITANDO PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO, SARJETA NA RUA DA PAZ 
NO BAIRRO VILA ROSEANA SARNEY,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 

com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 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 7414 /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 PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 
O SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS, SOLICITANDO PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO, SARJETA NA AVENIDA 
ASSUNÇÃO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 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 7415 /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 PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, O 
SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS, SOLICITANDO PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO, SARJETA NA AVENIDA ES-
PÍRITO SANTO, BAIRRO JOTA LIMA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 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 7416 /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 PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 
O SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS, SOLICITANDO PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO, SARJETA NA AVENIDA 
ALEGRIA, BAIRRO JOTA LIMA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
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pavimentação asfáltica. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 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 7417/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas para conscien-
tização da população municipal objetivando a vacinação de recém nas-
cidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7418/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7419/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor So-
limar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7420/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de re-
cém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7421/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7422/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor 
Gilberto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7423/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal objetivando a vacinação de recém nasci-
dos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7424/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 

casos da doença vêm sendo registrados. 
Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-

mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7425/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7426/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal objetivando a vacinação de recém nasci-
dos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7427/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7428/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7429/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimun-
do Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de 
recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7430/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas para conscientização da população municipal objetivando a 
vacinação de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7431/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7432/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
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mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7433/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de 
recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7434/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7435/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal objetivando a vacinação de recém nasci-
dos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7436/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7437/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
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mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7438/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7439/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de re-
cém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7440/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de re-
cém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7441/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria 
Domingas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas 
para conscientização da população municipal objetivando a vacinação 
de recém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7442/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor So-
limar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7443/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7444/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7445/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção da população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos 
contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7446/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de re-
cém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7447/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas para 
conscientização da população municipal objetivando a vacinação de re-
cém nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7448/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7449/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas para conscientização da 
população municipal objetivando a vacinação de recém nascidos contra 
a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-
mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7450/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a adoção de medidas para cons-
cientização da população municipal objetivando a vacinação de recém 
nascidos contra a poliomielite. 

A região das Américas foi considerada livre da poliomielite por 
mais de 32 anos. Infelizmente, com a queda das coberturas vacinais no 
mundo ocasionada, entre outros fatores, pela pandemia da Covid-19, 
casos da doença vêm sendo registrados. 

Recentemente, o Ministro da Saúde fez alerta para o não cumpri-

mento da meta de vacinar 90% das crianças. A poliomielite ou paralisia 
infantil é uma doença contagiosa aguda causado por um vírus que vive 
no intestino. A vacina é o melhor meio de controle para a infecção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de no-
vembro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
RAFAEL – Expediente lido, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
SOCORRO WAQUIM - Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

SOCORRO WAQUIM - Nesse momento, eu tenho a honra de conceder 
a palavra ao eminente Deputado Wellington do Curso, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) - Minha Presidente, minha amiga, minha 
professora, tenho aprendido muito com a senhora. Muito obrigado, 
Deputada Socorro Waquim. Senhoras e senhores deputados, bom dia, 
cordialmente, a todos, Elias Auê, meu amigo Elias Auê. Que Deus 
abençoe a todos. Internautas, telespectadores que acompanham a TV 
Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia. Comitê de imprensa mais 
uma vez ocupado pelo nosso amigo John Cutrim, grande jornalista, meu 
amigo, muito antes de ser deputado estadual. Tenho carinho e respeito 
por você. Então acessem o blog do John Cutrim, grande jornalista do 
Estado do Maranhão. E, mais uma vez, Cristiana França, ontem eu falei 
da senhora novamente. E hoje eu vou falar novamente, minha amiga, 
minha parceira, Cristiana França, uma das maiores jornalista do Estado 
do Maranhão, coração enorme. Que Deus te abençoe, muito obrigado 
pelo carinho. Você e John Cutrim hoje na nossa galeria de imprensa da 
Assembleia Legislativa do Estado Maranhão. Senhor Presidente, uma 
pauta de suma importância para nós aqui na Assembleia Legislativa 
em defesa dos professores do Estado Maranhão. E nós temos uma 
discussão nas prefeituras com o pagamento dos recursos do FUNDEB e 
as possíveis sobras desses recursos do FUNDEB, para que os prefeitos 
possam destinar em forma de abono aos professores das prefeituras 
do Estado Maranhão. Então já fizemos, inclusive, uma indicação 
hoje, solicitando que os prefeitos possam fazer o rateio das possíveis 
sobras dos recursos que não foram aplicados do FUNDEB em 2022. 
Fizemos isso de forma especial também para a Prefeitura de São Luís, 
ao Prefeito Eduardo Braide, para que possa aplicar as sobras do recurso 
em forma de abono para os professores de São Luís do Maranhão. Da 
mesma forma, fizemos indicação ao Governo do Estado Maranhão. Não 
foi feito no ano anterior, mas solicitamos ao Governador Brandão e 
ao secretário de educação para que possa fazer o rateio de possíveis 
sobras. Não temos o conhecimento, não temos auditoria de possíveis 
sobras de recursos do FUNDEB para que possa ser rateado em forma de 
abono para os professores do Estado Maranhão. A nossa luta em defesa 
dos professores e também da aplicação, da boa aplicação dos recursos 
do FUNDEB e das sobras para os professores. Senhor Presidente, eu 
quero chamar a atenção mais uma vez da nossa luta aqui nesta Casa, em 
defesa dos baixadeiros, da população da Baixada Maranhense, da luta 
para fazer esse transporte, essa travessia no transporte público, que é a 
travessia por meio do ferry de São Luís ao Cujupe e do Cujupe para São 
Luís. Inclusive a Justiça, nesta semana, determinou a paralisação do ferry 
José Umberto. Nós já fiscalizamos, nós já cobramos, já denunciamos 
e continuamos nessa luta em defesa dos baixadeiros, principalmente 
nesse período agora de Natal, de Ano Novo, de recesso. Continuamos 
fiscalizando, continuamos cobrando, inclusive cobrando a fiscalização 
do Procon, do Ministério Público, da Defensoria. População da 
Baixada Maranhense, continue contando com o Professor e Deputado 
Wellington para a melhoria do sistema de transporte de ferryboat para 



  18       SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 18
a Baixada do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, por último, eu 
quero agradecer a todos os servidores da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, do Gabinete Militar, da Taquigrafia, da Mesa, 
do Cerimonial, da minha chefinha, de Stefany, de todas as moças do 
Cerimonial, todos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Nós percorremos, todos os anos, no período de Páscoa e 
final de ano, agradecendo, indo em cada diretoria, em cada secretaria 
fazendo o nosso muito obrigado, a nossa gratidão a todos. Vamos 
fazer hoje novamente. Hoje, inclusive, tem uma confraternização 
dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
aqui na Assembleia. A nossa gratidão a todos, desde Comunicação, 
Cerimonial, Gabinete Militar, a todos que contribuem para que o nosso 
trabalho possa ser realizado, principalmente em defesa da população 
do Estado do Maranhão. Gratidão a todos os servidores da Assembleia 
Legislativa de Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos, Meu 
amigo Bandeira, grata satisfação em tê-lo como amigo. Fizemos muitas 
boas amizades na Assembleia Legislativa. Respeito e carinho ao amigo 
Bandeira. Meu amigo Bráulio, meu amigo Lisboa. Dra. Clícia, pode 
filmar meu amigo Lisboa, por gentileza, um dos maiores fotógrafos do 
Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo 
carinho. A minha assessoria Leide, Clícia, Júnior, Everildo, Renilde, 
Elias, que trabalhou conosco muito tempo. Muito obrigado a todos 
vocês. Que Deus estenda suas mãos poderosas. Uma ótima quinta-
feira. Teremos ainda sessão na semana que vem, na segunda e na terça-
feira, portanto, vou deixar para desejar, Paulinho, Feliz Natal somente 
na próxima semana. Paulinho, meu amigo de longas datas e de boas 
viagens com audiências públicas pelo interior do Estado do Maranhão. 
Que Deus abençoe a todos. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
SOCORRO WAQUIM - Agora eu já tenho uma segunda satisfação, 
que é passar novamente a presidência ao querido deputado reeleito pela 
garra, pela tenacidade, pela resiliência de um vencedor. Então, eu passo 
aqui a presidência para você, amigo, não me despedindo, eu só vou 
dizer até logo. E aproveito aqui, deputado, que estou nesse comando, 
para convidar os deputados que se sentirem dispostos a permanecer 
mais tarde para uma sessão de solenidade de indicação de dois nomes: 
empresário Ramon, que é de uma empresa RA e que presta serviço ao 
Maranhão e ao Brasil desde 2002, com mais de 500 funcionários na 
sua empresa, mais de 500 maranhenses trabalhando; e ao Dr. Carvalho 
Neto, que é desembargador e o atual juiz e presidente do TRT do 
Maranhão. Então, logo mais teremos essas duas homenagens de dois 
títulos. Muito obrigado, deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputada Socorro, muito obrigado 
pelas palavras de carinho, de afeição e parabéns também pelos títulos 
das pessoas que a senhora está homenageando hoje inclusive um desse 
eu tenho um contato lá na cidade Timon, eu não sei se o filho dele 
é vereador era vereador, na cidade de Timon, foi vereador na cidade 
Timon. Então, um grande homem presta relevantes serviços prestados 
à sociedade do Estado do Maranhão, especificamente na cidade de 
Timon, que é o querido Ramon. Como não há mais oradores inscritos 
no Pequeno Expediente...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor 
Presidente, por gentileza, solicita a ...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Rafael, líder do governo, 
fazer uso da palavra, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente aqui em exercício Deputado Wellington 
do Curso, está na Mesa, colega deputada Socorro Waquim. Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa, só para comentar, 
deputado Wellington, está duas indicações que eu fiz hoje aqui ao plenário 
da Assembleia e ao Governo do Estado que trata especificamente com 
a aplicação da política que a gente mais trabalhou junto ao Governo 
do Estado, junto ao governador Flávio Dino e ao governador Carlos 
Brandão, que é a expansão do Ensino Integral no Estado do Maranhão. 
Nós que, em 2015, quando assumimos o governo em mandato na 

Assembleia Legislativa, não tínhamos escolas em tempo integral no 
Maranhão, hoje nós já possuímos mais de cem em todo o Estado do 
Maranhão e nós trazemos uma indicação para que a nossa regional de 
educação, Deputa Socorro, ganhe mais uma escola em tempo integral. 
Fizemos uma Indicação para que o município de Parnarama seja 
contemplado com a escola em tempo integral, nós temos escolas recém 
reformadas que há a possibilidade perfeitamente para que a gente possa 
fazer essa adaptação e colocarmos naquele município uma escola em 
tempo integral, haja vista que nós já temos escola em tempo integral 
em Matões, nós já temos quatro escolas de tempo integral em Timon 
e o município de Parnarama merece ser também contemplado com 
educação em tempo integral, dando oportunidade para nossa juventude 
ter um ensino de qualidade e um povo de Parnarama, que é muito 
inteligente, muito trabalhador, está ali na nossa região metropolitana 
e é um município que eu sou muito grato porque em todas os nossos 
mandatos nós somos bem votados naquele município e a gente sempre 
atento às políticas do município de Parnarama. Mas também, gostaria 
de fazer referência, Deputado Wellington, a outra Indicação que nós 
trazemos a esta Casa, que é ampliação do ensino médio da Escola 
Militar de Bombeiros. A Escola Militar Tiradentes, sim, com a luta nossa 
incansável para que a gente pudesse implantar essa escola e, diga-se de 
passagem, hoje é a escola com maior IDEB do Estado do Maranhão, o 
ensino fundamental e o ensino médio também, e hoje é uma referência, 
e os pais me procuraram muito, principalmente nos meses da eleição 
para que eu trouxesse isso como proposta, para que a gente pudesse 
colocar o ensino médio na Escola Militar de Bombeiros que já existe 
no município de Timon, mas apenas com ensino fundamental. E com 
esse requerimento, nós já estivemos com a Secretária de Educação, já 
estivemos com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel 
Célio Roberto, para que a gente possa ampliar, para que os estudantes 
que ali estão saindo do Ensino Fundamental, possam ter acesso ao 
Ensino Médio, acho que ganha muito a sociedade. São escolas com 
alto rendimento, são escolas que dão um excelente resultado para 
a sociedade, não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de 
vista disciplinar, do ponto de vista social. Então são escolas que têm 
referência. O Governo Carlos Brandão colocou também isso como foco 
para que todos os municípios maranhenses possam ter esta opção. Não 
se trata de militarização das escolas. Trata-se de darmos uma opção 
aos estudantes maranhenses para que possam ter oportunidades, não 
apenas os estudantes da capital de São Luís, estudantes também do 
interior do Estado. E temos brilhantes resultados em todas as cidades 
do Maranhão. Os Colégios Militares, por exemplo, de Bacabal, de 
Imperatriz, de Caxias também são grandes referências e, obviamente, o 
grande destaque para o município de Timon. Com isso, a gente faz essa 
indicação ao Governo do Estado. Vamos trabalhar junto ao Governador 
Carlos Brandão, para que implementemos, inicialmente, no ano que 
vem, o primeiro ano e, assim, sucessivamente para que a gente possa 
fazer um acompanhamento gradativo da evolução do Ensino Médio 
com mais uma escola no município de Timon, para que a gente possa 
ofertar. Desde 2015, quando nós colocamos como meta a evolução da 
Educação do Ensino Médio em Timon, nós saltamos quase em 100% 
no número de matrículas do município e da Unidade Regional de 
Educação, por quê? Porque as escolas, hoje, na sua totalidade estão 
reformadas, climatizadas, com a Metodologia Pedagógica diferente, 
como o IEMA, que hoje é o melhor IEMA do Maranhão, como o 
Colégio Militar, como o Centro de Ensino em Tempo Integral. Isso fez 
com que a nossa juventude pudesse ter de volta a autoestima e confiar 
na Educação Pública. Essas escolas têm um Percentual Anual de 20 
% de matrícula de alunos oriundos da rede particular. Traz também de 
volta o resgate da educação pública de qualidade que todo cidadão tem 
direito. Então esse era o meu pronunciamento, Deputado Wellington, 
e vamos lutar e batalhar para implementação dessas escolas tanto em 
Timon quanto em Parnarama.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, Deputado Adelmo 
Soares por 5 minutos, sem apartes. Deputado Adelmo, por gentileza, 
habilite o áudio já que eu estou com a sua imagem, está só um pouquinho 
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escura. Só se o senhor pudesse melhorar um pouquinho a sua imagem aí 
porque o reflexo da luz está totalmente nas suas costas, aí o senhor está 
com a sombra total no seu rosto. Com a palavra, o Deputado Adelmo, 
por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, bom dia a todos e todas que estão 
nos acompanhando, os colegas que participam da Sessão. Apenas 
para parabenizar o nosso querido amigo Secretário de Comunicação 
Estado do Maranhão, Ricardo Capelli, que ontem foi anunciado pelo 
Ministro da Justiça Flávio Dino, como o próximo Secretário Executivo 
do Ministério da Justiça. Capelli eu conheço há muito tempo desde 
do Ministério do Esporte, da Rebras e agora, como Secretário de 
Comunicação, tem destacado o papel, nos ajudado muito, os deputados 
e foi um grande articulador na campanha de Carlos Brandão, na 
campanha de Lula, na campanha de Flávio Dino e certamente fará um 
grande trabalho lá em Brasília. Muito feliz por essa oportunidade de 
parabenizar aqui o Ricardo Capelli por essa chance que o governador 
Flávio Dino, que o Ministro Flávio Dino está passando para ele e 
tenho certeza que o Ministério vai ganhar muito com a experiência 
administrativa que Ricardo Capeli tem. Parabéns, Cappelli. Parabéns, 
Flávio Dino. Ganha, com certeza, o Ministério da Justiça por esse 
grande profissional. Parabenizar também o nosso Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, nosso amigo que saiu desta 
Casa, Marcelo Tavares, que agora é o Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão. Parabéns aos dois e muitas felicidades. Tenho 
certeza de que ambos, pela experiência e pelo profissionalismo que têm, 
haverão de fazer um grande trabalho em frente ao órgão, a esse novo 
desafio que a vida os oferece. Um forte abraço a todos. Era só isso que 
eu tinha para falar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Obrigado, Deputado Adelmo Soares. 
Um ótimo dia para o senhor também. Que Deus abençoe todos os 
deputados que estão de forma remota, o Deputado Edivaldo Holanda, 
Deputado Doutor Yglésio, Betel, Márcio Honaiser. A todos o nosso 
cordial abraço. Não há mais oradores inscritos no Pequeno Expediente. 

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

WELLINGTON DO CURSO – Projeto de lei em discussão e votação 
em segundo turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei nº 362/2022, 
de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Com parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria do Deputado Zé Inácio. 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei em discussão e 
votação em primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei nº 
211/2022, de autoria do Deputado Márcio Honaiser (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa em 
discussão e votação em primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto 
de Resolução Legislativa nº 062/2022, de autoria do Deputado Márcio 
Honaiser (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Não há oradores inscritos. Tempo 
dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático, PDT, PL e 
PSC, União. Líder Deputado Vinícius Louro. Declina. Progressistas. 
Deputado Arnaldo, meu presidente. Declina. Partido Social Democrata, 
PSD. Declina. Bloco Parlamentar Independente, MDB e PV. Declina. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Professor Marco Aurélio. 
Declina. Escala reserva, Podemos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Não há oradores inscritos. A pedido do 
Presidente Othelino, presidente desta Casa e todos demais deputados. 

Hoje nós temos sessão solene de autoria da querida amiga, professora 
e ex-prefeita da cidade de Timon. Diga-se de passagem, uma das 
melhores prefeitas da cidade de Timon. Convidando para a solenidade 
logo mais às 11 horas para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman ao desembargador Francisco José de Carvalho Neto e 
do título de cidadão maranhense ao empresário Ramon Alves de Sousa 
concedido por meio de resoluções legislativas aprovadas de formas 
unânimes por esta Casa. Concedo a palavra ao deputado Antônio 
Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de 
Ordem) - Pela ordem, Senhor Presidente. Senhor Presidente, primeiro, 
eu quero dizer que eu não estarei presente na sessão solene que eu 
tenho consulta médica marcado nesse horário e já estou saindo e 
fazer um registro que nós temos aqui a confraternização desta Casa, 
dos funcionários desta Casa que será a partir, acredito eu, Bráulio, a 
partir das 19h, a partir das 18h, quero avisar e convidar todos os colegas 
que puderem se fazer presentes, acredito que o Presidente possa estar 
presente, ele está viajando e é capaz que não chegue a tempo, não sei. 
Mas é importante nós, deputados, estarmos presentes ali em honra aos 
nossos funcionários, aos nossos amigos, aos nossos gabinetes, feito o 
convite. E agradeço antecipadamente. Um grande abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Antônio Pereira, muito 
obrigado pela lembrança e pelo reforço. Nós já havíamos registrado e o 
nosso respeito a todos os servidores, apoiadores, assessores de todas as 
diretorias da Assembleia Legislativa, bem como dos nossos gabinetes. 
Estão todos convidados para a confraternização de Natal, hoje, a partir 
das 18h. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a Sessão.

Ata da Centésima Décima Segunda Sessão Ordinária da Quarta 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de dezembro 
de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Car-
linhos Florêncio, César Pires,  Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio 
Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Otheli-
no Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Wellington 
do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senho-
res (as) Deputados (as): Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson 
Araújo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral e 
Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Inscrito no Pe-
queno Expediente, pronunciaram-se os Deputados: Márcio Honaiser e 
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno 
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, Anuncian-
do a discussão e votação, em regime de prioridade, segundo turno, o 
Projeto de Lei nº 399/2022 (mensagem governamental nº 068/2022), de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Pluria-
nual 2020-2023, instituído pela Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 
2019, e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle (CCJC), este projeto foi 
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, 
tramitação ordinária, foram aprovados e também encaminhados à san-
ção do Governador: Projeto de Lei nº 205/2021, de autoria da Deputada 
Mical Damasceno, que estabelece medidas protetivas ao direito dos es-
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tudantes do Estado do Maranhão ao aprendizado da língua portuguesa 
de acordo com a norma culta oficial e orientações legais de ensino, e 
dá outras providências. com parecer contrário da CCJC, mas aprova-
do pelo Plenário e com parecer favorável da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; Projeto de Lei nº 283/2021, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui normas protetivas ao 
consumidor, associadas ao direito à informação e regulamenta o sistema 
de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de 
proteção ao crédito;  Projeto de Lei nº 165/2022, de autoria do Deputa-
do Duarte Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de tele-
visão por assinatura, telefonia e internet, estabelecimentos comerciais 
de vendas no varejo e atacado, que possuam Serviço de Atendimento 
ao Consumidor - SAC, de colocarem à disposição dos seus clientes, no 
âmbito do Estado do Maranhão, atendimento telefônico gratuito, atra-
vés do prefixo 0800; Projeto de Lei nº 274/2019, de autoria do Deputa-
do Duarte Júnior, que estabelece normas para o registro e o respectivo 
cancelamento, em bancos de dados, serviços de proteção ao crédito e 
congêneres, de consumidores, no Estado do Maranhão; Projeto de Lei 
nº 479/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que obriga as con-
cessionárias de serviços públicos de água e luz a disponibilizarem, nas 
faturas de consumo, informações sobre débitos vencidos e mecanismos 
para sua quitação; Projeto de Lei nº  151 /2021, de autoria do Deputa-
do Duarte Júnior, que dispõe sobre a validade dos créditos eletrônicos 
dos usuários de transporte público coletivo semi-urbano no âmbito do 
Estado do Maranhão. Com parecer favorável das Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania CCJC) e de Direitos Humanos e das Mino-
rias; Projeto de Lei nº 076/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que institui o Dia Estadual das Parteiras Tradicionais, no âmbito do 
Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 310/2019, de autoria do Depu-
tado Duarte Júnior, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
sistema estadual denominado “A Mulher na Política”; Projeto de Lei nº  
527 /2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que altera a redação 
da Lei nº 10.789, de 24 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prio-
ridade de contratação de mão de obra maranhense pelas empresas da 
construção civil prestadoras de serviços no âmbito do estado do mara-
nhão e dá outras providências, com parecer favorável da CCJC; Projeto 
de Lei nº 585/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui 
e estabelece diretrizes para a política pública estadual de identificação 
e de acompanhamento educacional de alunos com epilepsia na rede de 
ensino do estado do Maranhão, e dá outras providências. com parecer 
favorável da CCJC  e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia; Projeto de Lei nº 533/2019, de autoria do Depu-
tado Duarte Júnior, que dispõe acerca do direito de usuários do sistema 
de saúde privado a acompanhante durante todo o tempo de permanência 
em atendimento ou internação, com parecer favorável da CCJC e da 
Comissão de Saúde. Em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário 
aprovou o Projeto de Resolução nº 142/2019, de autoria da Deputada 
Mical Damasceno, que concede medalha de Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Senhor Raimundo Aristides Silva, com parecer favo-
rável da CCJC. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 072/2022, de autoria do Deputado 
Márcio Honaiser, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor José Antônio Gorgen, com parecer favorável da CCJC. Por fim fo-
ram aprovados: Requerimento nº 491 e 492/2022, ambos de autoria do 
Deputado Arnaldo Melo, solicitando que registre nos Anais desta Casa, 
votos de congratulações à população dos Municípios de Luís Domin-
gues e de São Mateus, pela passagem do 61º aniversário, comemorados 
durante o mês de dezembro e Requerimento nº 500/2022, de autoria da 
Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja discutido e votado em 
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada, logo 
após a presente sessão os Projetos de Resolução Legislativa nos 75, 91, 
92,93,86, 87,88, 89, 90/2022. Por força de acordo de lideranças, foram 
apreciados e aprovados na presente Ordem do Dia, em segundo turno, 
regime de urgência e encaminhado à sanção do Governador o Projeto 
de Lei nº 376/2022, de autoria do Deputado Othelino Neto, que institui 
o Dia Estadual da Jovem Advocacia, com parecer favorável da  CCJC. 
Projetos de Resolução nº 077, 078, 079, 080, 081, 82, 083 e 084 /2022, 

todos de autoria da Deputada Mical Damasceno, que concede Meda-
lha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” aos Senhores Euvaldo 
Pereira Sá, Luís Rios dos Santos, Pedro Cardoso Lindoso, Antônio Ro-
drigues do Amarante Chaves, Rayfran Batista da Silva, Osiel Gomes da 
Silva, Gerson Ferreira da Costa e Francisco Soares Raposo Filho. No 
primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No 
tempo destinado aos Partidos ou Blocos ouviu-se o Deputado Doutor 
Yglésio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de dezembro de 2022.  

Deputado Welington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 826/2022

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E:
 Art. 1º. Os servidores desta Casa Legislativa terão recesso fun-

cional durante as festividades do Natal e do Ano Novo, nos períodos 
compreendidos entre 19 a 23/12/2022 e de 26 a 30/12/2022, respecti-
vamente.

 Parágrafo único. Os servidores escolherão um dos períodos 
mencionados no caput deste artigo, cabendo ao chefe imediato a fixação 
da escala de recesso, de acordo com a conveniência do serviço. 

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de de-

zembro de 2022. - Deputado OTHELINO NETO - Presidente, De-
putada ANDREIA MARTINS REZENDE - Primeiro Secretário, 
Deputada CLEIDE COUTINHO - Segundo Secretário

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
033/2022-CPL/ALEMA, em conformidade ao Parecer da Procuradoria 
Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 
2800/2022-ALEMA autorizando a Celebração da Ata de Registro de 
Preços com as empresas:

- REDNOV FERRAMENTAS LTDA, CNPJ n° 
45.769.285/0001-68, no valor de R$7.914,00 (Sete mil novecentos e 
quatorze reais) para o LOTE 01; 

– PRINCESSTECK COMERCIO EIRELI CNPJ nº 
07.139.705/0001-33, no valor de R$80.730,00 (Oitenta mil setecentos e 
trinta reais) para o LOTE 02; 

- OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI CNPJ n° 11.094.173/0001-32, no valor de R$19.776,00 (De-
zenove mil setecentos e setenta e seis reais) para o ITEM 07 nos termos 
do Edital, seu anexo e das propostas vencedoras.Encaminha-se à Co-
missão Permanente de Licitação, para cumprimento das normas legais. 
São Luís–MA, 14 de dezembro de 2022. Deputado Othelino Nova Al-
ves Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
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