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INDICAÇÃO Nº 7451/2022

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 Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, 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 7452/2022

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 Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, 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 7453/2022

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 Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, 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 7454/2022

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 Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, 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 7455/2022

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 Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva 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 7456/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães 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 7457/2022

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 Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, 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 7458/2022

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 Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, 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 7459/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas 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 7460/2022

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 Bacurituba, Senhora Letícia Lí-
bia Barros Costa, 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 7461/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas para conscienti-
zação da população municipal objetivando a vacinação de recém nasci-
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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 7462/2022

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 Bacuri, Senhor Washington 
Luis de Oliveira, 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 7463/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando a adoção de medidas para conscientização da popu-
lação 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 7464/2022

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 Bela Vista do Maranhão, 
Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, 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 7465/2022

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 Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, 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 7466/2022

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 Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, 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, 
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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 7467/2022

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 Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, 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 7468/2022

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 Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, 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 7469/2022

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 Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, 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 7470/2022

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 Arame, Senhor Pedro Fernan-
des 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 7471/2022

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 Axixá, Senhora Maria Sônia 
Oliveira Campos, 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7472/2022

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 Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, 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 7473/2022

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 Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves 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 7474/2022

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 Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira 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 7475/2022

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 Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, 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 7476/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas 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 7477/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio 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 7478/2022

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 Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro 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 7479/2022

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 Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, 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 7480/2022

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 Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, 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 7481/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas 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 7482/2022

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 Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas para conscientiza-
ção 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 7483/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das para conscientização da população municipal objetivando a vacina-
ção 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 7484/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batis-
ta Martins, 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 7485/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas 
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 7486/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, 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 7487/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a 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 7488/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas 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 7489/2022

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 Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos 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 7490/2022

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 Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos 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 7491/2022

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 enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora 
Maria Dulcilene Pontes Cordeiro, 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 7492/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7493/2022

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 Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, 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 7494/2022

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 Cedral, Senhor Fernando 
Gabriel Amorim Cuba, 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 7495/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton Tei-
xeira Neves, 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 7496/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas 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 7497/2022

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 Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, 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 7498/2022

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 Capinzal do Norte, Senhor 
André Pereira da Silva, 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 7499/2022

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 Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva 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 7500/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos 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 7501/2022

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 Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, 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 7502/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, 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 7503/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, 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 7504/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Francis-
co Flávio Lima Furtado, 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 7505/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, 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 7506/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas 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 7507/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, 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 7508/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas para conscientização 
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 7509/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Mi-
randa da Silva Barroso, 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 7510/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, 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 7511/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas 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 7512/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas 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 7513/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas 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 
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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 7514/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Se-
nhor Divino Alexandre de 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 7515 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão e à Secretária de Estado da Educação, a Sra. Leuzine-
te Pereira da Silva, solicitando-lhes providências para implantação de 
um Centro Educa Mais, no município de Parnarama/MA.

Esta indicação tem como finalidade oferecer um novo modelo 
de escola pública que visa o desenvolvimento dos estudantes em todas 
as suas dimensões, por meio de ações integradas e em tempo integral, 
incentivando uma educação voltada para o exercício da cidadania e do 
protagonismo juvenil.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 

em São Luís (MA), 14 de dezembro de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7516 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão, à Secretária de Estado da Educação, a Sra. Leuzinete 
Pereira da Silva e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Mili-
tar, o CEL Célio Roberto, solicitando-lhes providências para que seja 
implantado o Ensino Médio no Colégio Militar 2 de Julho, no mu-

nicípio de Timon/MA.
Esta indicação tem como finalidade dar continuidade ao período 

escolar dos alunos que já estão familiarizados com a referida institui-
ção. Ressalta-se que o Colégio Militar 2 de Julho, em Timon, possui 
condições necessárias para o atendimento da referida demanda. 

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 

em São Luís (MA), 14 de dezembro de 2022. - RAFAEL LEITOA - 
Deputado Estadual

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