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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
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Titulares Suplentes

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
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Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Titulares
Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
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Titulares
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Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
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Deputado Rafael
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Deputado Vinícius Louro
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Deputado Ciro Neto
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Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
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Deputada Daniella
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Deputado Wellington do Curso
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Deputado Rafael 
Deputado Dr. Yglésio
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  21 / 12 / 2022 – 3ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 21/12/2022 – (QUARTA - FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1° E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA 
(REQs. Nº 235, 501/22)

1. PROJETO DE LEI Nº 558/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE DISPÕE SOBRE PROI-
BIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRO MULTIGÊNERO EM 
AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO CIRO NETO. 

2. PROJETO DE LEI Nº  474/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE LIMITA EM ATÉ 10% A TAXA DE 
CONVENIÊNCIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM ANTECIPADA 
NA INTERNET PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO 
MARÍTIMO, AQUAVIÁRIO E RODOVIÁRIO NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

II - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

3. PROJETO DE LEI Nº 404/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE REVOGA A LEI Nº 11.827, 
DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
(PARECER 643/22 REJEITADO E VENCIDO - RELATOR DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA), DE ACORDO COM O INCISO X, 
ART. 52, DO R. I. FOI DESIGNADO UM OUTRO RELATOR.  
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO. 

4. PROJETO DE LEI Nº 416/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
DE INCENTIVO AO EMPREENDEDOR RURAL NO ESTADO DO 
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ARISTON SOUSA.

5. PROJETO DE LEI Nº 418/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA A LEI ESTA-
DUAL Nº 8.507 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006 QUE DISPÕE 
SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA E APOIO PESSOAL EM FA-
VOR DE EX-GOVERNADOR DO ESTADO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA. 

                    
III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 2º TURNO - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  

071/2022, DA DIRETORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTE-
RA A REDAÇÃO DO ART. 7º, DO REGIMENTO INTERNO (RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2004), E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA  COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA.

          IV - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS - TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 508/22)

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
076/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA,  
QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO LEGISLA-
TIVA Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (REGIMENTO INTERNO 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO), 
INCLUINDO RESERVA DE VAGAS A MULHERES E PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA. 

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
099/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CESAR PIRES, QUE 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO ECONO-
MISTA E BACHAREL EM DIREITO BRÁULIO NUNES DE SOU-
ZA MARTINS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

9. REQUERIMENTO N° 510/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,  SOLICITANDO 
QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, 
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, OS PROJETOS DE LEI Nº  
484 E 485/2022, ORIUNDOS DA C.O.F.F.C.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 21/12/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 477/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS 
DE CONCESSÃO E UTILIZAÇÃO DO CORDÃO DE GIRASSOL 
COMO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS OCULTAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 480/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A AS-
SISTÊNCIA PSICOLÓGICA ÀS MULHERES MASTECTOMIZA-
DAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 481/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO 
DO ESTADO DE MARANHÃO O MÊS “DEZEMBRO VERME-
LHO”, DEDICADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DO HIV/AIDS.

PROJETO DE LEI Nº 482/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ASSEGURA AOS 
CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSI-
NO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO A 
PRESTAÇÃO GRATUITA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLE-
TIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº101/2022, 
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DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BECKMAN” 
AO SENHOR ANDRÉ JARDINS, NATURAL DE TERESINA-PI

MOÇÃO Nº 31/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO A EXCELEN-
TÍSSIMA JUÍZA LÚCIA HELENA HELUY DA SILVA, PELO PRÊ-
MIO MADALENA SEREJO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 98/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO EMPRESÁRIO MAURO DE ALENCAR FECURY.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 100/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO, CONCEDE TÍTULO DE 
“CIDADÃ MARANHENSE” A SENHORA ANA LÚCIA CHAVES 
FECURY.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 478/2022. DE AUTORIA DO EPUTA-

DO FÁBIO BRAGA, DISPÕE SOBRE A CONTAGEM PROCES-
SUAL EM DIAS ÚTEIS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-
TIVOS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
BEM COMO PREVÊ A SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS PRA-
ZOS EM SEDE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO 
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO COM-
PREENDIDO ENTRE OS DIAS 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEI-
RO, CONFORME O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PROJETO DE LEI Nº 479/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE AOS ESTUDAN-
TES DO CURSO DE MEDICINA DAS UNIVERSIDADES PÚBLI-
CAS, PRIORIDADE NAS VAGAS DESTINADAS PARA ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO (INTERNA-
TO), DISPONIBILIZADOS POR HOSPITAIS PÚBLICOS OU PRI-
VADOS QUE RECEBEM RECURSO PÚBLICO, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 97/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A EUVALDO 
LOPES DE SOUSA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 474/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE LIMITA EM ATÉ 10% A TAXA DE 
CONVENIÊNCIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM ANTECIPADA 
NA INTERNET PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO 
MARÍTIMO, AQUAVIÁRIO E RODOVIÁRIO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 475/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO MM SOLIDÁRIA PROJETO SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA.

PROJETO DE LEI Nº 476/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MÃE NONATA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS/MA.

Diretoria Geral de Mesa, 21 de dezembro de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte 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, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Márcio Honaiser, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares 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 nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor 
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da 
Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (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 para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 477 / 2022

DISPÕE SOBRE AS NORMAS 
DE CONCESSÃO E UTILIZAÇÃO 
DO CORDÃO DE GIRASSOL COMO 
SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 
OCULTAS NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1 - O Cordão de Girassol será considerado como símbolo es-
tadual de identificação das pessoas com deficiências ocultas, em mode-
los fabricados dentro da conformidade, com as especificações e regras 
básicas estabelecidas.

Art. 2 - As pessoas com deficiências ocultas terão assegurados 
os direitos a atenção especial necessária, fazendo uso do Cordão de 
Girassol, garantindo assim, o seu atendimento prioritário e mais huma-
nizado, nos termos desta Lei, considerando que as deficiências ocultas 
são impossíveis de serem detectadas tão somente pela aparência física.

Art. 3 - Entende-se por pessoas com deficiências ocultas, aquelas 
que tem impedimento de longo prazo de natureza mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

Art. 4 - As repartições públicas, estabelecimentos privados e em-
presas concessionárias de serviços públicos devem dispensar atendi-
mento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem 
tratamento diferenciado e imediato às pessoas a que se referem os arts. 
2º e 3º desta Lei.

Parágrafo Único: Entende-se por estabelecimentos privados:
I – Supermercados;
II – Bancos;
III – Farmácias 
IV – Bares
V – Restaurantes
VI – Lojas em geral;
VII – Similares
Art. 5 -  A infração ao disposto no art. 4º desta Lei, sujeitará os 

responsáveis a:
I - o servidor público ou ente privado responderá civil e adminis-

trativamente pelo exercício irregular de suas atribuições;
II - a responsabilidade civil decorrerá de ato omisso ou comissi-

vo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros 
nos termos das leis vigentes;

III - o servidor ou ente privado estará sujeito a todas as penalida-
des contidas nas leis e estatutos que visem assegurar a proteção à vida e 
à dignidade da pessoa com deficiência.

Art. 6 -  A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Partici-
pação Popular, através do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência – CEPD, será responsável pelo cadastro e verificação 
da documentação dos usuários mediante apresentação de laudo médico 
comprobatório e devida documentação pessoal do beneficiário.

Art. 7 - A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participa-
ção Popular, através do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – CEPD, será responsável pela aquisição, controle e entrega 
dos cordões de girassol;

I - A aquisição e distribuição dos Cordões de Girassol ocorrerá a 
contar de 01 de fevereiro de 2023.

Art. 8 - Aos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) e demais deficiências ocultas de posse de Carteira de Identifi-
cação ou laudo médico que se encontram em vulnerabilidade social, 
será garantido o cordão de forma gratuita, através do CEPD podendo 
também ser adquirido pelas pessoas com demais deficiências ocultas.

Art. 9 - Ficarão a Secretaria de Estado da Educação, a Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento Social, o Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – CEPD e as demais Instituições 
eventualmente parceiras, responsáveis por promover continuadamente 
campanhas educativas de conscientização sobre o uso do Cordão de 
Girassol.

Art. 10 - O Cordão de Girassol será personalizado e produzido, 
conforme modelo anexo I desta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o presente Pro-
jeto de Lei, o qual dispõe sobre as normas de concessão e utilização do 
Cordão de Girassol como símbolo de identificação das pessoas com 
deficiências ocultas no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

O Cordão Girassol é composto por uma faixa estreita verde e es-
tampada com figuras de girassóis e tem como principal objetivo auxiliar 
na identificação e sinalização a preferência de atendimento e suporte 
diferenciado a pessoas com deficiências ocultas como: Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperativi-
dade (TDAH), Deficiência Intelectual, Demência, Doença de Crohn e 
Colite Ulcerosa e fobias. 

As principais características dessas deficiências estão relaciona-
das à interação social, comunicação (verbal e não verbal), comporta-
mentos restritivos e destemperas emocionais. 

Ao identificar uma pessoa com o Cordão Girassol, as equipes de 
atendimento das estações, supermercados, lojas, consultórios e outros 
tipos de estabelecimentos que trabalham com o público devem priorizar 
a assistência a esse cliente e seus acompanhantes. Tal serviço é capaz de 
evitar ou amenizar situações de alto estresse em filas e atrasos, tornando 
a experiência destas pessoas/crianças mais tranquilas.

Desde 2016, funcionários do aeroporto Gatwich, em Londres, 
criaram e fizeram do Cordão de Girassol um símbolo de apoio para pes-
soas com necessidades ocultas. Entretanto, ainda é novidade na maior 
parte do Brasil. Desse modo é necessária uma lei que disponha sobre 
normas de concessões e utilização do “Cordão de Girassol” como sím-
bolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. Além de 
sinalizar essas condições, o Cordão de Girassol busca oferecer mais 
assistência e segurança às pessoas com deficiências ocultas ao oferecer 
a elas atendimento humanizado e prioritário.

Onde foi criado e em alguns outros aeroportos pelo mundo já 
contam com salas especiais para pessoas com algum tipo de deficiência 
oculta. Ao optar por usar o Cordão Girassol, a pessoa com deficiência e 
seus familiares podem usufruir de algumas vantagens, como: 1 - Ajuda 
para ler placas de sinalização; 2 - Auxílio na locomoção; 3 - Isenção 
dos processos rotineiros de segurança; 4 - Exclusão da necessidade de 
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permanecer em filas; 5 - Recebimento de informações mais detalhadas 
sobre produtos e serviços dos estabelecimentos; 6 - Disponibilidade de 
salas sensoriais; 7 - Mais tempo de preparo para check-in em aeropor-
tos.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 21.12.2022

PROJETO DE LEI Nº 480 / 2022

DISPÕE SOBRE A ASSISTÊN-
CIA PSICOLÓGICA ÀS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS NO ESTADO 
DO MARANHÃO.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º - Fica assegurada às mulheres mastectomizadas no Estado 
do Maranhão, a assistência psicológica, visando a prevenção e a redu-
ção de sequelas decorrentes do processo cirúrgico de retirada parcial ou 
total das mamas. 

Art. 2º - A assistência psicológica de que trata esta lei será reali-
zada de acordo a avaliação clínica de cada paciente, cabendo aos pro-
fissionais de saúde definirem que técnica de intervenção será aplicada, 
bem como o número de sessões a serem ministradas. 

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, inclusi-
ve celebrar parcerias e/ou convênios com os municípios com o objetivo 
de ampliar a rede de atendimento psicológico para as mulheres mastec-
tomizadas. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamen-
to vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A mastectomia é um procedimento cirúrgico indicado para a re-

moção total ou parcial da mama, realizada em pessoas diagnosticadas 
com câncer. De acordo com a gravidade do câncer e comprometimento 
do tecido mamário, a mastectomia pode ser realizada de forma Parcial, 
quando apenas uma parte do tecido mamário é removido; Total, quando 
a mama é retirada por completo OU Radical, quando além da mama, 
são retirados músculos e tecidos próximos que podem ter sido afetados 
pelo tumor. 

Além disso, a mastectomia também pode ser preventiva, para di-
minuir o risco de a mulher desenvolver o câncer de mama. 

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), esse tipo de 
neoplasia ocupa a primeira colocação em mortalidade de mulheres por 
câncer no mundo. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estima-
dos para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 
24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. No 
Brasil, somente no ano passado, foram estimados 66.280 novos casos, 
com risco de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. 

Os primeiros meses de reabilitação de uma mastectomia são ca-
racterizados pelo movimento de reorganização para uma re-inserção no 
mundo individual, social e espacial, visto que a mutilação dela decor-
rente favorece o surgimento de muitas questões na vida das mulheres, 
especialmente aquelas relacionadas à imagem corporal. A forma como 
a mulher percebe e lida com essa nova imagem e como isso afeta sua 
existência, são pontos cruciais para um entendimento da nova dinâmica 

que a vida dessas mulheres assume. 
No período pós-operatório da mastectomia, a mulher pode vir a 

apresentar uma série de dificuldades ao reassumir a sua vida profissio-
nal, social, familiar e sexual, visto que essas mulheres, em geral, sentem 
dificuldade em lidar com o próprio corpo. Segundo pesquisa realizada 
por Duarte e Andrade (2002), o primeiro contato que as mulheres es-
tabelecem com o seu corpo operado é diante do espelho. A percepção 
de que uma ou as duas mamas não estão mais presentes causa muito 
sofrimento. Há então, uma alteração na percepção do próprio corpo, 
que pode revelar uma insatisfação e não aceitação da perda da mama, 
gerando sentimentos de auto-depreciação. 

Mulheres que recebem acompanhamento psicológico desde o 
diagnóstico até a pósmastectomia tem uma grande evolução, criando 
anticorpos que auxiliam no desenvolvimento mais positivo em seu tra-
tamento. É grande a eficácia do acompanhamento do profissional de 
psicologia que acolhe além da patologia, mas também as funções emo-
cionais dessa mulher.

Como sabemos, a Constituição Federal consolidou a saúde como 
direito de todos e dever do estado. Portanto, é permitido legislar com o 
objetivo de garantir o direito à vida, à recuperação plena e à qualidade 
de vida para a população, em cumprimento a um direito fundamental, 
que é obrigação do estado, garantido a todo cidadão. Ou seja, o Proje-
to de Lei em comento, situa-se no âmbito da competência legislativa 
concorrente, estabelecida à União, aos Estados, e ao Distrito Federal, 
legislar sobre proteção e defesa da saúde, consoante o art. 24, inc. XII, 
da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, observa-se a extrema necessidade de 
acompanhamento psicológico para mulheres mastectomizadas, para 
que seja garantida uma melhor qualidade de vida neste momento tão 
delicado. Portanto, contamos com apoio dos legisladores dessa casa 
para somarmos na defesa dessa causa tão nobre e justa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 481 / 2022

Institui no âmbito do Esta-
do de Maranhão  o Mês «Dezembro 
Vermelho», dedicado a ações de 
prevenção do HIV/AIDS.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado do Maranhão o Mês 

“Dezembro Vermelho”, dedicado a ações de prevenção do HIV/AIDS. 
Art. 2º - Poderá a Secretaria de Saúde promover ações nesse sen-

tido, a cada mês de Dezembro, fazendo, as referidas ações, parte do 
calendário anual da pasta. 

Art. 3º - As iniciativas provenientes do Dezembro Vermelho po-
derão contar com a cooperação da iniciativa privada e/ou de entidades 
civis e organizações profissionais e científicas e, a critério dos gestores 
da Secretaria de Saúde, poderão abordar a prevenção do HIV/AIDS e 
esclarecimentos e informações sobre a doença e suas formas de trans-
missão, detecção e tratamento, entre outros temas relevantes associados 
à patologia. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamen-
to vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa instituir no âmbito do estado do 

Maranhão, o Mês “Dezembro Vermelho”, dedicado a ações de pre-
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venção do HIV/AIDS.

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. 
Causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defen-
der o organismo de doenças. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter 
aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas 
e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras 
pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento 
de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 
amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. 
Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as 
situações.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, definido como o dia 1° de 
dezembro, foi instituído globalmente em 1988 pela Organização Mun-
dial da Saúde. No Brasil, o Dezembro Vermelho foi criado em 2017, 
através da Lei nº 13.504/2017, como uma mobilização nacional para a 
prevenção ao vírus HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. 
Ao longo do mês, diversos prédios públicos – como o do Congresso Na-
cional – são iluminados de vermelho para marcar a luta contra a Aids. 
A campanha também conta com atividades educativas, eventos e peças 
publicitárias para incentivar a prevenção e combater o preconceito aos 
soropositivos.

A prevenção combinada é a melhor ferramenta que temos hoje 
para evitar novos casos ou o adoecimento de pessoas com o vírus. Ela 
consiste em diferentes abordagens que vão desde as mais simples, como 
o uso de preservativos em todas as relações sexuais, mas também en-
globa outros métodos como as Profilaxias Pós e Pré-Exposição ao vírus, 
que consistem na ingestão de medicamentos; a testagem regular; e vão 
até a adesão e a realização adequada do tratamento. É uma gama de 
possibilidades que temos hoje ao nosso alcance para o controle da in-
fecção”, esclarece a médica infectologista e gerente de IST, HIV/Aids e 
doenças infecciosas crônicas da DIVE/SC, Regina Valim.

Neste sentido, o Ministério da Saúde lançou, no dia 01/12/2022, 
a campanha nacional para reforçar e conscientizar sobre a prevenção do 
HIV/Aids - principalmente entre os jovens de 15 a 24 anos, população 
mais afetada, segundo o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids 2022. 

Desta forma, observa-se a necessidade de campanhas nesse senti-
do. Por este motivo, com o intuito de reforçar a solidariedade, a tolerân-
cia, a compaixão, a compreensão com as pessoas infectadas pelo vírus 
e a importância da prevenção, sugerimos em fixar o mês de Dezembro 
como o mês de conscientização social a respeito do HIV/AIDS no esta-
do de Roraima, denominando-o “Dezembro Vermelho”, no qual abor-
daremos a prevenção, esclarecimentos, informações sobre a doença e 
suas formas de transmissão, detecção e tratamento. 

Portanto, contamos com apoio dos legisladores dessa casa para 
somarmos na defesa dessa causa tão nobre e justa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 482 / 2022

Assegura aos candidatos inscritos 
no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e nos vestibulares de Instituições 
Públicas de Ensino em funcionamento no 
Estado a prestação gratuita do serviço de 
transporte coletivo intermunicipal rodo-
viário.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1°- Aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) e nos demais vestibulares de Instituições Públicas de 
Ensino em funcionamento no Estado do Maranhão, fica assegurado o 
direito à utilização gratuita do serviço de transporte coletivo intermuni-
cipal rodoviário no dia da realização dos exames. 

Parágrafo único - Para o exercício do direito assegurado no caput, 

o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição nos referidos 
exames e documento com foto que permita a sua identificação. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei tem como objetivo garantir o trans-

porte gratuito e auxiliar os estudantes que prestam e/ou prestarão o 
exame do ENEM, bem como os exames para as demais universida-
des públicas com âmbito no Estado do Maranhão, a fim de promover 
a igualdade social material. 

A questão de não se sentir preparado não foi apenas o único fator 
existente para esse grande número de faltosos, mas também a influência 
de questões estruturais, especialmente para os estudantes de municípios 
interioranos, que por vezes sofrem com a dificuldade do acesso ao local 
de prova e possuem a necessidade de um transporte gratuito para a rea-
lização de provas em município distinto ao que residem.

Em outro prisma, para corroborar com a matéria apresentada nes-
ta propositura, cabe destacar também que assegurar a possibilidade de 
deslocamento para a realização de provas que admitem o adentramento 
de estudantes em universidades públicas é um dever do Estado como 
forma extensiva de agente facilitador do acesso à educação, conforme 
especificado no art. 23, V, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios: 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

Ademais, em razão de sua competência residual, ao Estado cabe 
exercer e regulamentar o transporte intermunicipal, consoante entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO RE-
GIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL. COMPETÊNCIA REGULAMENTAÇÃO. 
ESTADO. CF/88, ART. 30, I. 1. Ocorrência de descompasso de decreto 
municipal frente à legislação estadual ao impedir o embarque ou de-
sembarque de passageiros das linhas intermunicipais fora de terminais. 
Inteligência do art. 30, I, da Constituição Federal. 2. Compete aos Es-
tados-membros explorar e regulamentar a prestação de serviços de 
transporte intermunicipal. ADI 2.349/ES 3. Agravo regimental im-
provido. (RE 549549 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Tur-
ma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 
19-12-2008 EMENT VOL-02346-13 PP-02923 RTJ VOL-00209-03 
PP-01384 RT v. 98, n. 882, 2009, p. 124-126)

Dessa forma, estando cumpridos os requisitos de iniciativa e 
legalidade, esta propositura pretende apostar no sucesso acadêmico-
-profissional dos estudantes roraimenses, além de viabilizar condições 
ideais de transporte que facilitarão a chegada à porta de abertura para 
quem deseja adentrar em universidades públicas ou até mesmo partici-
par de programas sociais de financiamento e de bolsas em universidades 
privadas, garantindo assim a igualdade material que visa minimizar as 
diferenças entre os estudantes e garantir a possibilidade do acesso à 
educação superior. 

Por fim, pelos motivos acima apresentados, conto com a aprecia-
ção e aprovação pelos Nobres Pares do projeto de lei ora apresentado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 101 / 2022

Concede Medalha do Mérito le-
gislativo “Manoel Beckman” ao Senhor 
André Jardins, natural de     Teresina-PI

        
Art. 1º- Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manoel 
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Beckman” ao Senhor André Jardins, natural de Teresina- Piaui.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luis, 19 de dezembro de 2022 - Hélio soares - Depu-
tado Estadual-PL

MOÇÃO Nº 031 /2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração a Excelentíssima Juíza Lúcia Helena Heluy da Silva, pelo 
prêmio Madalena Serejo.

Ressalto que a Excelentíssima Juíza Lúcia Helena Heluy da Sil-
va, foi agraciada pelo prêmio Madalena Serejo tem que como escopo 
o reconhecimento às boas práticas e produtividade do Judiciário mara-
nhense.

Dessa forma, é necessário destacar que a Excelentíssima Juíza 
Lúcia Helena Heluy da Silva, frente a 2ª Vara de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, desempenhou um papel extrema importância 
para sociedade maranhense.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração Excelen-
tíssima Juíza Lúcia Helena Heluy da Silva, pelo prêmio Madalena 
Serejo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 506 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento em 
Regime de Urgência, solicitar uma data para que seja realizada Sessão 
Solene referente a Medalha de mérito legislativo do Sr. Jose de Ribamar 
Lauande Fonseca (avô do deputado) e o título de cidadão maranhense 
do Sr. Antônio Lages Barbosa (pai do deputado).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 
- wendell lages - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 507 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, 
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja 
discutido e votado em regime de urgência, na ordem do dia da sessão 
seguinte, o Projeto de Lei nº 449/2022, Que Institui a Política da Inser-
ção do Hidrogênio Verde como Fonte de Energia Renovável no Estado 
do Maranhão, de minha autoria. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de 
dezembro de 2022. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

INDICAÇÃO Nº 7517/2022

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 Governador Newton Belo, 
Senhor Roberto Silva Araújo, 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 7518/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas 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 7519/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, 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 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7520/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas 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 7521/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas 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 7522/2022

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, 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 7523/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubira-
jara Rayol Soares, 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 7524/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas 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.
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INDICAÇÃO Nº 7525/2022

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 Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, 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 7526/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas 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 7527/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 
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 7528/2022

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 Governador Luiz Rocha, 
Senhor José Orlanildo Soares de Oliveira, 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 7529/2022

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 Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga 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 7530/2022

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 a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, 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 7531/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas 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 7532/2022

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 Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, 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 7533/2022

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 Lagoa do Mato, Senhor Ale-
xssandre Guimarães Duarte, 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 7534/2022

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 Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, 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 7535/2022

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 Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, 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 
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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 7536/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, 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 7537/2022

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 Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, 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 7538/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 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 7539/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando a adoção de medidas 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 7540/2022

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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira 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-
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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 7541/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor Be-
nedito de Jesus Nascimento Neto, 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 7542/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas 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 7543/2022

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 Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento 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 7544/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vilson Soa-
res Ferreira 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, 
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 7545/2022

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 Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7546/2022

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 São Luís, Senhor Eduardo Sa-
lim Braide, 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 7547/2022

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 São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, 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 7548/2022

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 São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, 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 7549/2022

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 São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do 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 7550/2022

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 Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa 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.
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INDICAÇÃO Nº 7551/2022

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 Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo 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 7552/2022

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 Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, 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 7553/2022

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 Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, 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 7554/2022

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 Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, 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 7555/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, 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 7556/2022

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 Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, 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 7557/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senho-
ra Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, 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 7558/2022

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 Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, 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 7559/2022

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 Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, 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 7560/2022

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 São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso 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 7561/2022

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 São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, 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 7562/2022

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 Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, 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 7563/2022

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 São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, 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 7564/2022

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 São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, 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 7565/2022

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 ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a 
adoção de medidas para conscientização da população municipal obje-
tivando 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 7566/2022

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 Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, 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. 
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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 7567/2022

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 à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a Se-
nhora Edinalva Brandão Gonçalves, 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 7568/2022

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 São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, 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 7569/2022

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 São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, 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 7570/2022

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 São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, 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 7571/2022

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 São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos 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 7572/2022

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 São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, 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 7573/2022

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 São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, 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 7574/2022

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 São Bento, Senhor Carlos Di-
nho Penha, 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 7575/2022

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 São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues 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 7576/2022

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 Santana do Maranhão, 
Senhor Mário José Melo Santiago, 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.
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INDICAÇÃO Nº 7577/2022

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 Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, 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 7578/2022

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 Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro 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 7579/2022

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 Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, 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 7580/2022

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 Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, 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 7581/2022

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 Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos 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 7582/2022

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-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton 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 7583/2022

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 Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, 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 7584/2022

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 Zé Doca, Senhora Maria Jose-
nilda Cunha Rodrigues, 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 7585/2022

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 Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, 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 7586/2022

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 Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, 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 7587/2022

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 Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, 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 7588/2022

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 Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva 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 7589/2022

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 Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, 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 7590/2022

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 Senador Alexandre Costa, 
Senhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a adoção de me-
didas para conscientização da população municipal objetivando a vaci-
nação 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 7591/2022

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 São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, 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 7592/2022

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 São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, 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. 
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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 7593/2022

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 São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, 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 7594/2022

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 São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, 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 7595/2022

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 Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento 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

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

INDICAÇÃO Nº 7596 /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 Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS, NO 
SENTIDO DE REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
SEMÁFORO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 
COHATRAC I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a colocação de semáfo-
ro na avenida nossa Senhora de Nazaré.

A decisão de implantar um semáforo acarreta impactos conside-
ráveis, que podem ser tanto positivos como negativos. Quando instala-
do corretamente diminui acidentes, o trânsito apresenta melhor fluidez, 
além de dar mais tranquilidade para o pedestre. 

Entretanto, se for instalado de forma inadequado aumenta os 
transtornos de todos que trafegam por aquela via, sem contar o desper-
dício do dinheiro público com instalação, operação e manutenção.

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 7597 /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 Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, DAVID COL DEBELLA, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS, 
QUANTO À SINALIZAÇÃO NA RUA BOA ESPERANÇA, EN-
FRENTE AO CONDOMÍNIO MARFIM.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência após inúmeras de-
núncias advindas dos moradores do Condomínio Marfim na Rua Boa 
Esperança, bairro turu, a respeito da sinalização é necessário que seja 
revista visto que os motoristas que transitam pela via estão cometendo 
infrações gravíssimas, pondo em risco os moradores desse condomínio. 

Diante disso, é necessário que seja revisto a sinalização na citada 
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rua, para que os moradores possa transitar tranquilo no referido bairro.

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 7598 /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 Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, DAVID COL DEBELLA, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS, 
NO SENTIDO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, LIMPEZA 
E DRENAGEM DA NA RUA 21 DE ABRIL, NO BAIRRO SÃO 
BERNARDO.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, que visa melhorar a trafegabilidade da população deste 
bairro que vem sofrendo com enormes buracos. 

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade.

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 7599 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, CARLOS BRANDÃO, solicitando que adote providências a 
fim de GARANTIR O ABONO DE RATEIO DAS SOBRAS DO 
FUNDEB.

Foi sancionada no dia 27 de dezembro, e publicada no Diário 
Oficial da União de 28/12, a Lei 14.276, que altera prazos de regula-
mentação da Emenda Constitucional nº 108 (FUNDEB), entre outras 
questões, a exemplo da que prevê o rateio, entre os profissionais da 
educação, das sobras da subvinculação mínima de 70% do Fundo da 
Educação Básica. Diz o novo § 2º do art. 26 da lei de regulamentação 
do FUNDEB.

Indo ao encontro do supracitado, o Governo do Estado do Piauí 
sancionou lei para garantir o pagamento de abono de rateio das sobras 
do Fundeb. Ora, tal medida é necessária e concretiza a justa valorização 
dos educadores no Maranhão, razão pela qual apresenta-se a referida 
demanda para que a medida seja implantada no Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 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 7600/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor 
Carlos Brandão, Secretária de Educação do Estado do Maranhão a Se-
nhora, Leuzinete Pereira, Secretário de Estado da Segurança Pública, 
Cel. Silvio Leite e ao Comandante da Polícia Militar do Maranhão Cel. 
Emerson Pereira,  solicitando que a implantação para funcionamento 
do Colégio Militar no Município de Buriti – MA, seja efetuada a ces-
são de uso do prédio onde funciona o Complexo Educacional Carmen 
Costa, que possui todos os requisitos para o funcionamento da mesma. 

A presente demanda tem como objetivo contribuir para a melho-
ria da educação no município supra citado, proporcionando mudança 
de vida para muitos jovens, através do descobrimento de suas poten-
cialidades e incorporação dos valores familiares, sociais e patrióticos. 
assim como viabilizar uma melhor qualidade de ensino para a região 
circunvizinha. Informamos também que o prédio é do Município e não 
vai gerar custos para implantação. 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de dezembro de 2022. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7601/2022

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 Axixá, Senhora Maria Sônia Oli-
veira Campos, solicitando a adoção de medidas no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7602/2022

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7603/2022

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7604/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7605/2022

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 no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7606/2022

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7607/2022

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 no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7608/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7609/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7610/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7611/2022

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 no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7612/2022

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7613/2022

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7614/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7615/2022

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7616/2022

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7617/2022

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7618/2022

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 Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7619/2022

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 no 
âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7620/2022

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7621/2022

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 no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7622/2022

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 no âmbito do município visando alertar a população para a aumento 
de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7623/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7624/2022

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7625/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7626/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7627/2022

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7628/2022

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 no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7629/2022

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 no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7630/2022

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 no âmbito do município visan-
do alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de Dengue 
no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7631/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de medi-
das no âmbito do município visando alertar a população para a aumento 
de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7632/2022

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 no âmbito do mu-
nicípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de ca-
sos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022 31
INDICAÇÃO Nº 7633/2022

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 Barão de Grajaú, Senhor 
Claudimê Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7634/2022

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7635/2022

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7636/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7637/2022

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 no âmbito do muni-
cípio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos 
de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7638/2022

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 no âmbito do municí-
pio visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7639/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, solicitando a adoção de medidas no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7640/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7641/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 
de dezembro 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 7642/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7643/2022

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7644/2022

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 no âmbito do município 
visando alertar a população para a aumento de 184,06% de casos de 
Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7645/2022

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 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7646/2022

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 no âmbito 
do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7647/2022

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 Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas no âmbi-
to do município visando alertar a população para a aumento de 184,06% 
de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7648/2022

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 
no âmbito do município visando alertar a população para a aumento de 
184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

 Ademais, é necessário adotar medidas para contenção 
da proliferação do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de 
água parada. Importa citar que referido mosquito também é transmissor 
do vírus da Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia 
em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7649/2022

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 no âmbito do 
município visando alertar a população para a aumento de 184,06% de 
casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 7650/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senho-
ra Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de 
medidas no âmbito do município visando alertar a população para a 
aumento de 184,06% de casos de Dengue no ano de 2022.

Ademais, é necessário adotar medidas para contenção da prolife-
ração do mosquito vetor da doença, evitando o acúmulo de água parada. 
Importa citar que referido mosquito também é transmissor do vírus da 
Chikungunya e da Zika, esta última causa de microcefalia em fetos. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de dezembro 

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 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
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WELLINGTON DO CURSO - Inscrito a Deputada Mical Damasceno, 
por cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) – Quero aqui agradecer a Deus, ontem, aconteceu 
aqui neste Plenário, uma Sessão Solene alusiva à Comemoração do 
Centenário das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. E nós 
aproveitamos essa Sessão Solene para ser entregues diversas Medalhas 
para os nossos líderes evangélicos, Ministro do Evangelho, da qual nós 
reconhecemos pelo belo trabalho que vem desempenhando no Estado 
do Maranhão, e assim ontem foi uma bela Sessão Solene, aqui nesta 
Casa. E eu queria aproveitar aqui para agradecer dois deputados que 
foram de grande importância para nós para que a gente pudesse no caso 
homenagear mais pessoas como esses pastores que a gente homenageou 
é o deputado Edivaldo Holanda que também indicou diversas Medalhas 
para que a gente pudesse assim fazer essa homenagem, essa honraria 
com a maior Comenda da Casa a Medalha Manoel Beckman. Quero 
também agradecer ao deputado Neto Evangelista que também foi outra 
pessoa usada por Deus, indicou também outras Medalhas, e assim 
meu coração é grato a esses nobres colegas, deputado Edivaldo, Deus 
abençoe ricamente, você não sabe o tanto que me deixou o meu coração 
alegre, eu sei que Deus lhe usou com o deputado Neto Evangelista, foi 
muito lindo ontem aqui, lotou esse plenário e assim nós somos gratos a 
Deus. Dizer assim que não é todo dia que uma Instituição completa 100 
anos, e aqui nós homenageamos como o Presidente das Assembleias 
de Deus no Estado do Maranhão o Pr. Francisco Raposo. O meu pai, 
que é pastor presidente de honra da Ceadema e também presidente das 
Assembleias de Deus em Viana, também recebeu a homenagem. Mas 
o incrível é que essa medalha, Deputado Rios, já tinha sido aprovada 
desde 2005 e quem era a autora era a Deputada Telma Pinheiro. E, 
assim, também do pastor José Guimarães Coutinho, essa medalha 
também já tinha sido aprovada há muito tempo, desde 2001, de autoria 
do Deputado Pedro Alves. Então já não foi na nossa cota. Eu sei que 
foi um momento lindo e nós estamos aqui de coração grato. Obrigada, 
Bráulio, por nos ajudar. Deus o abençoe ricamente e ao doutor Maneton 
também, que nos ajudou. E eu quero aqui agradecer também ao 
Presidente desta casa, Presidente Othelino, que também fez com que 
esse momento acontecesse. Somente são essas minhas palavras, Senhor 
Presidente. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Deputado Edvaldo 
Holanda por cinco minutos, sem apartes. E aproveitar que o Deputado 
Holanda vai fazer o uso da tribuna, eu tenho certeza que vai fazer 
referência a essas justas homenagens de ontem, e parabenizar a 
Deputada Mical pela sensibilidade, que, mesmo em cima do laço, em 
cima do horário, conseguiu fazer essas justas homenagens a homens de 
Deus que levam o evangelho e salvam almas no Estado do Maranhão. 
Com a palavra, o Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem 
revisão do orador) - Os grandes homens revelados pela história, 
Senhor Presidente, se destacam pelas suas posições. E eu quero, em 
primeiro lugar, me congratular com a Deputada Mical Damasceno pela 
homenagem prestada há tantos homens de Deus ontem no plenário 
desta Casa. Reconhecimento justo, inclusive pelos 100 anos da 
Assembleia de Deus no Maranhão. Mical, Deus te abençoe, abençoe 
a sua jornada, o seu trabalho como tem abençoado diariamente no 
plenário desta Casa, no seu trabalho na igreja e no Maranhão. Quero me 
referir também a um jovem que passou por esta Casa, que foi presidente 
desta Casa, que fez um grande trabalho pelo povo do Maranhão e 
nesta Assembleia Legislativa, que galgou um posto justo e que presta 
serviços agora ao Maranhão numa área técnica do Estado, que é o ex-
deputado Marcelo Tavares, eleito Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. Eu quero levar aqui o meu reconhecimento ao 
Deputado Marcelo. Fizemos um requerimento de congratulações, acho 
que seria de bom tamanho todos os companheiros subscreverem este 
requerimento para que esta Casa aprove e dirija ao Deputado Marcelo 
Tavares as congratulações deste Poder pelo cargo importante que ele 
assume perante os órgãos e as instituições do Estado do Maranhão, 

que é a Presidência do Tribunal de Contas do Estado. E por último, 
Senhor Presidente, aludir ao maior evento da história da humanidade. 
Há mais de 2 mil anos, Deputado Cavalcante, nascia, em Belém de 
Judá, um homem hoje amado por bilhões de pessoas e também odiado 
por aqueles que escolheram o inferno como um lar futuro. Deus deu ao 
homem o livre arbítrio, ele pode escolher o bem ou o mal. Eu escolho 
o caminho do céu, eu escolho o caminho do bem, eu escolho seguir a 
Jesus Cristo, aquele judeu que veio para redimir toda a humanidade do 
seu pecado original. Eu também posso dizer que não, e Deus, apesar 
de nos amar, apesar de ter tomado as providências mais drásticas para 
salvar o homem, ao ponto de dar o seu próprio filho único para vir a 
este mundo nascer de uma mulher, crescer, desenvolver um ministério 
importante por toda a Judeia e morrer numa cruz derramando o seu 
sangue na cruz do calvário, sangue inocente que era para ser derramado 
o nosso, pois quem pecou lá na origem foi o homem, foi o homem que 
escolheu o mal, foi o homem que escolheu desobedecer a Deus lá no 
Jardim do Éden. Foi ele, através do casal que Deus colocou ali, que 
desgraçou a humanidade como rebeldes, como desobedientes, como 
um casal que quebrou a ordem divina espontânea e livremente, mas 
Jesus veio para corrigir esse drama da humanidade, para tirar o homem 
das trevas, para tirar o homem da perdição, do pecado, da miséria e do 
inferno. Deus ofereceu, através do seu filho, o céu. E aqui nós rendemos 
esta homenagem ao filho de Deus. Eu sei que bilhões do mundo fazem 
o mesmo hoje. Desejo aos funcionários, à imprensa, aos nobres colegas 
desta Casa, ao povo do Maranhão um Feliz Natal e um ano novo de 
paz, de segurança e de prosperidade para toda família maranhense. 
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra o deputado Antônio 
Pereira, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Obrigado, Presidente Wellington do Curso, secretário 
presente à Mesa, Dr. Edivaldo Holanda, meus colegas deputados e 
deputadas, Othelino Neto, Neto Evangelista, Leonardo Sá, José Inácio, 
meu colega da minha região, Marco Aurélio, professor, todos os colegas 
aqui presentes, Rildo Amaral, ali sentado, os meus cumprimentos a 
todos, a Detinha, que ora chega, seja muito bem-vinda, Detinha, nossa 
deputada federal que representará, tenho certeza que além de ser uma 
das mais competentes será uma das mais bonitas na Câmara Federal a 
Deputada Detinha. Eu quero ocupar esse espaço apenas para me referir 
à diplomação que aconteceu no dia 17, sábado anterior, onde todos nós 
participamos efetivamente dessas eleições. Alguns venceram outros não 
venceram, mas todos são grandes políticos, todos participaram e fizeram 
o fortalecimento da democracia, da cidadania do povo maranhense. 
E eu parabenizo todos aqueles que foram diplomados, em especial o 
Governador Brandão, o Senador Flávio Dino, ex-governador, todos os 
colegas deputados federais e deputados estaduais. Mas eu quero me 
referir ao colegiado do TRE através da Desembargadora Presidente 
junto com o vice-presidente, que também, tem a função de Corregedor, 
que fizeram... E essa função de Corregedor é quem faz exatamente o 
responsável pela gestão da eleição. E, claro, esse colegiado não faria 
o trabalho que fez se não fosse também pelos funcionários do TRE. 
Momento de dificuldades do Brasil, pelo qual o Brasil passava, onde 
se colocava a democracia em cheque, e o TRE do Maranhão teve uma 
postura altiva, responsável, de consenso e, principalmente, de direito. 
Fizeram um grande trabalho no estado do Maranhão. E eu quero aqui 
parabenizar e também, verbalmente, deixar uma moção de aplauso para 
o trabalho dos servidores do TRE e do seu colegiado, parabenizando-
os por esse trabalho prestado não à classe política do Maranhão, mas, 
principalmente, à sociedade maranhense. Nesse momento de tantas 
dificuldades pelo qual o Maranhão e o país passavam, eles tiveram a 
sensatez, o equilíbrio de fazer e de levar as eleições como levaram, 
de uma maneira tranquila, de uma maneira sempre dentro do direito. 
Parabéns ao TRE do Maranhão. Parabéns, outra vez, aos diplomados 
e parabéns àqueles que, infelizmente, não foram diplomados, não 
chegaram, mas que participaram efetivamente do fortalecimento da 
democracia brasileira. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Deputado Yglésio declina. Vai entrar 
o Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado Edivaldo, V. Ex.ª pode se 
sentar aqui, por gentileza, só enquanto eu uso a tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA – Com a palavra, o nobre Deputado 
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que 
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente, só destacando 
que nós estamos na iminência de votar o Orçamento de 2023, nós já 
apresentamos emendas ao orçamento. Dentre eles, nós destacamos a 
possibilidade do orçamento que possa incluir a nomeação dos 1.100 
soldados formados na Polícia Militar que estão aguardando somente a 
nomeação. Assim também os aprovados na Polícia Civil, na Aged, no 
Iprev, na Segep, no Procon, todos os aprovados nos últimos concursos 
que aguardam nomeação. Além disso, solicitação também para que 
tenhamos novos concursos no Estado do Maranhão, desde Polícia 
Militar, Polícia Civil e outros órgãos. Solicitamos também a criação do 
Hospital Público Veterinário no Estado do Maranhão. Dois na verdade: 
um em São Luís e outro em Imperatriz. Então, nossa luta para tentar 
alterar o orçamento para que possa contemplar os anseios da população, 
os anseios dos maranhenses. Senhor Presidente, nós tivemos também 
a informação de que será votado, nesta Casa, será colocado em pauta 
o reajuste de alíquotas, inclusive do ICMS dos combustíveis. Assim 
como votamos contra o aumento de combustível, contra aumento de 
ICMS, contra aumento de impostos durante a gestão do Ex-governador 
Flávio Dino, votamos quatro vezes contra quatro aumentos de impostos 
e lutamos, nos últimos oito anos, para baixar os impostos, as alíquotas 
do ICMS dos combustíveis, portanto, não podemos fazer diferente. 
Então, se realmente se concretizar essa possibilidade de aumento de 
impostos, de alíquotas do ICMS dos combustíveis, mais uma vez o 
Professor e Deputado Wellington vai votar contra, mais uma vez em 
defesa da população do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, para 
finalizar, no último sábado, estivemos em uma solenidade patrocinada 
pelo TRE para a diplomação de todos os eleitos em 2022, registrando 
que nós recebemos pela terceira vez o diploma de deputado estadual, 
diploma que não é nosso, o diploma é do povo do Maranhão. Agradeço 
a Deus e agradeço à população do Maranhão, mais uma vez, pela 
confiança em retornar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
para continuar lutando em defesa da população, para ser uma voz única 
que vai continuar em defesa da população do Estado do Maranhão. A 
Deus, meu Senhor, meu criador, criador do céu e da terra, Senhor dos 
Exércitos, toda honra e toda glória. A Ti, Senhor, a minha gratidão, a Ti 
esse Diploma, a Ti esse Mandato e a população do Estado do Maranhão, 
esse mandato tem dono, é do povo do Estado do Maranhão. Sem faltar, 
sem chegar atrasado de forma atuante, permanente, em defesa da 
população do Estado Maranhão, orgulho de ser deputado, obrigado, 
Meu Deus e obrigado à população do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Projeto de lei, de autoria do deputado Márcio Honaiser (lê). Em 
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 426, de autoria da Mesa diretora (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 448, de autoria da Mesa 
Diretora (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam a 
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa, 
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 
de Resolução Legislativa nº 003, de autoria do Deputado Ariston Sousa 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução 
Legislativa nº062/22, de autoria do Deputado Márcio Honaiser (lê). Em 

discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 072, de autoria 
Deputado Márcio Honaiser (lê). Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução 
Legislativa nº 071, de autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
A matéria vai a segundo turno. Requerimentos 472 a 481, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimentos Nº 503, de autoria do Deputado Fábio Braga (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimento Nº 504, de autoria do Deputado Fábio 
Braga (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. O Deputado Fábio pode ajustar com 
a Mesa a data da entrega. Requerimento Nº 508, de autoria do Deputado 
Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Nº 496, 
de autoria do Deputado Vinícius Louro à deliberação da Mesa (lê). 
Como vota a Deputada Detinha? Deputada Detinha, é um requerimento 
à deliberação da Mesa, uma justificativa de falta do Deputado Vinícius 
Louro. Como Vossa Excelência vota?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DETINHA - Repete aí, meu Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- É um requerimento de justificativa de falta do Deputado Vinícius 
Louro, para deliberação da Mesa. Nós estamos apreciando. Como Vossa 
Excelência vota?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DETINHA – Aprovadíssimo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Concluída a Ordem do Dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio. 
Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Progressistas, 
Deputado Arnaldo. Declina. Partido Social Democrata. Declina. Bloco 
Parlamentar Independente MDB, PV. Declina. Escala de reserva. 
Podemos. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Yglésio, por 10 minutos, com apartes.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Não há mais oradores inscritos no Expediente Final. Nada mais havendo 
a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Centésima Décima Terceira Sessão Ordinária da Quarta 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada 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 
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Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Ho-
landa, 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 Re-
zende, 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. 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 Pequeno Expediente, 
pronunciaram-se os Deputados: Wellington do Curso, Rafael Leitoa e 
Adelmo Soares. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em 
segundo turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 362/2022, de 
autoria do Deputado Rildo Amaral, que altera a redação do inciso II do 
Art. 10 da Lei nº 10.877, de 03 de julho de 2018, que instituiu o limite 
de vida útil dos veículos do serviço público de transporte alternativo 
intermunicipal e semiurbano de passageiros do Estado do Maranhão. 
Com parecer favorável  da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJC), este projeto foi aprovado e encaminhado à sanção gover-
namental. Em primeiro turno, tramitação ordinária foi aprovado o Pro-
jeto de Lei nº 211/2022, de autoria do Deputado Márcio Honaiser, que 
dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento para advogados no 
exercício da profissão em fóruns, delegacias de polícia, instituições pri-
sionais, e em órgãos da administração, com parecer favorável da CCJC, 
acatando substitutivo. Ainda em primeiro tuno, tramitação ordinária o 
Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 062/2022, de 
autoria do Deputado Márcio Honaiser, que concede a Medalha de Mé-
rito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Renato Dionísio de Olivei-
ra, também com parecer favorável  da CCJC. No primeiro horário do 
Grande Expediente, não houve oradores inscritos, bem como no tempo 
destinado aos Partidos ou Blocos e no Expediente Final. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse 
lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 20 de dezembro de 2022.  

Deputado Welington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Rafael Leitoa
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Segundo Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 002 /2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.153 /2022

Altera o art. 38, à Resolução Le-
gislativa  nº 449 de 24 de junho de 2004 
(Regimento Interno da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão).

Art. 1º - O caput do art. 38, da Resolução Legislativa nº 449, de 
24 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 38. As Comissões terão um Presidente e um Vice-Presiden-
te, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos compo-
nentes  eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição.”

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

sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de dezembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2022, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.154 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao empresá-
rio e Engenheiro Civil, o Senhor Francis-
co Magalhães da Rocha.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha “Manuel Beckman” ao Se-
nhor Francisco Magalhães da Rocha.

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

                  
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de dezembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 062/2022, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.155 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “João do Vale” ao Senhor Rena-
to Dionísio de Oliveira.

Art. 1º - Fica concedido a Medalha de Mérito Legislativo “João 
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do Vale” ao Senhor Renato Dionísio de Oliveira, natural de São Luís, 
Estado do Maranhão.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  20 de dezembro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 747 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei nº 484/2022, subscrito pelos mem-

bros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, 
que Fixa os subsídios dos Membros do Poder Legislativo do Estado do 
Maranhão.

Cabe à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole a iniciativa da matéria, conforme estabelece o art.30, inciso II, 
alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa.

Com efeito, nos termos do art. 28, § 2º, da Constituição Federal 
e do art. 31, inciso IV, da Constituição Estadual, compete à Assembleia 
Legislativa fixar, por meio de Lei, a remuneração dos Membros do Po-
der Legislativo do Estado do Maranhão.

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre a matéria em 
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no Pro-
jeto de Lei está regulamentada pela Resolução Legislativa nº 449/2004 
(Regimento Interno), com nova redação dada pela Resolução Legislati-
va nº 599/2010, cujo art. 269, estabelece que a Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle, incumbe elaborar, no último ano de 
cada legislatura, o projeto específico destinado a fixar a remuneração 
dos Membros do Poder Legislativo do Estado do Maranhão, para cada 
exercício financeiro.

A matéria de exame está legitimada e obedece ao disposto nos 
dispositivos constitucionais e legais acima citados. 

À luz das considerações acima, está claro que a proposição não 
apresenta vício de iniciativa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 484/2022, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 484 /2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 21 de dezembro de 2022.     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio                                              

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                              
Deputado Ricardo Rios                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 748 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei nº 485/2022, subscrito pelos membros 

da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que 
Dispõe sobre o Subsídio do Governador, Vice-Governador e Secretários 
de Estado, para o exercício de 2023.

Cabe à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole a iniciativa da matéria, conforme estabelece o art.30, inciso II, 
alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa.

Com efeito, nos termos do art. 28, § 2º, da Constituição Federal 
e do art. 31, inciso V, da Constituição Estadual, compete à Assembleia 
Legislativa fixar, por meio de Lei, a remuneração do Governador, Vice-
-Governador e dos Secretários de Estado. 

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre a matéria em 
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no pro-
jeto está regulamentada pela Resolução Legislativa nº 449/2004 (Re-
gimento Interno), com nova redação dada pela Resolução Legislativa 
nº 599/2010, cujo art. 269, estabelece que a Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle, incumbe elaborar, no último ano de 
cada legislatura, o projeto específico destinado a fixar a remuneração 
do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, para 
cada exercício financeiro.

A matéria de exame está legitimada e obedece ao disposto nos 
dispositivos constitucionais e legais acima citados. 

À luz das considerações acima, está claro que a proposição não 
apresenta vício de iniciativa.

VOTO DO RELATOR: 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 485/2022, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 485 /2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 21 de dezembro de 2022.     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio                                              

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                              
Deputado Ricardo Rios                                 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO A ORDEM 
DE FORNECIMENTO 33.2022. PARTES: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA ÁGUA E VIDA COMÉR-
CIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., firmam entre si o 
primeiro apostilamento ao referido contrato. OBJETO: Retifica-se, 
por erro material, as informações da BENEFICIÁRIA/ CNPJ da Ordem 
de Fornecimento n.º 33.2022, da seguinte forme: Onde se leu: ÁGUA 
E VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
CNPJ: 60.420.178/0001-01. VALIDADE: 30 DIAS.  Leia-se: ÁGUA 
E VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
CNPJ: 63.420.178/0001-01. VALIDADE: 30 DIAS.  BASE LEGAL: 
Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 
2798/2022. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022. ASSINATURA: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 21 de dezembro de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 042/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA C. F. R. GASPAR LOCAÇÃO E CIA 
LTDA., firmam entre si o segundo apostilamento ao referido contra-
to. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE002970 de 
14.12.2022, no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), 
para cobertura das despesas inerentes a este contrato durante o término 
do exercício de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Ges-
tora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Progra-
ma: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.39.23 – 
Festividades, homenagens e recepção; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários 
– Tesouro. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 
e Processo Administrativo n.º 2731/2022. DATA DA ASSINATURA: 
19.12.2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto 
– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
Luís–MA, 20 de dezembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procu-
rador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 14/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EXPRESSO SALADA LTDA - ME, firmam entre si 
o terceiro apostilamento ao referido contrato. OBJETO: emissão da 
nota de empenho nº 2022NE002966 de 13.12.2022, no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para fazer face às despe-
sas inerentes a este Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legisla-
tiva; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfun-
ção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Na-
tureza de Despesa: 33.90.39.41 – Fornecimento de alimentação; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de recursos 0.1.01.000000 
Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Servi-
ço de gerenciamento de alimentação escolar para a Creche Sementinha. 
BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 0837/2022. DATA DA ASSINATURA: 19.12.2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 20 de 
dezembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

TORNAR SEM EFEITO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 05/2018-AL.  FIRMADO ENTRE ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO MARANHÃO E A EMPRESA AGASUS S/A. Processo 
Administrativo nº 3387/2022-AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio de sua PROCURADO-
RIA GERAL - PGA, torna público que fica sem efeito a publicação 
do Extrato do Apostilamento supra, veiculada no Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa do Maranhão de 13/12/2022, Edição n.º 220 
e Diário Oficial do Estado do Maranhão, Caderno de Terceiros, 

Edição n.º 230, de 15/12/2022.
São Luís/MA, 21 de dezembro de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO Nº 05/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA AGASUS S/A, firmam entre si o sexto 
apostilamento ao referido contrato. OBJETO: Fica alterada a reda-
ção do item 1.2 da cláusula primeira do 6º Termo Aditivo ao contrato 
05/2018 que passará a contar com a seguinte redação: 1.2 – “o preâm-
bulo do contrato 05/2018 será alterado, excluindo os dados da empresa 
Microcity Computadores e Sistemas LTDA e incluindo os dados da 
empresa AGASUS S.A, com sede em Filial Nova Lima – MG, situa-
da à Alameda Ingá, 650, Vale do Sereno, CEP 34006-042, inscrita no 
CNPJ nº 04.212.396/0005-15”. DAS NOTAS DE EMPENHO: Em 
razão dos efeitos retroativos decorrentes da incorporação da empresa 
Microcity Computadores e Sistemas LTDA pela empresa AGA-
SUS S.A foram emitidas as Notas de Empenho de nº: 2022NE002670; 
2022NE002671; 2022NE002822 e 2022NE002823. BASE LEGAL: 
Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 
3387/2022. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022. ASSINATURA: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 21 de dezembro de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO 21.12.2022

P O R T A R I A   Nº 1790/2022

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO       
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno  e  tendo em vista o que consta do 
Processo nº 2536/2022-AL., 

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores EDUARDO PINHEIRO RIBEI-
RO, Diretor de Recursos Humanos, matrícula nº 159111 e ZONARIA  
NOLETO DE SOUSA, Secretário Executivo, matrícula nº 1406594, 
ambos lotados na Diretoria de Recursos Humanos, para atuarem, respec-
tivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Processo nº 2536/2022-
AL, que se celebram, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
- ALEMA e a Empresa BADGE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA., cujo objeto versa sobre a aquisição de cordões 
personalizados para sustentação de crachá funcional, dos servidores da 
ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de dezembro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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P O R T A R I A   Nº  1808/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de  suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento  Interno e tendo em vista o que consta do  Me-
morando nº 566/2022/DA-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores RAIMUNDO DE JESUS 

CAVALCANTE  FRAZÃO, matrícula nº 1647247 e LEANDRO AI-
RES LIMA, matrícula nº 1648153, ambos lotados na Diretoria de 
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor 
Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 010/2022-AL., (Processo 
nº 0617/2019), firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e a empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, tendo por finalidade o Registro de Preços visando aquisições 
futuras de Mobiliário para atender demandas futuras desta Casa Legis-
lativa, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos  legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 21 de dezembro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente


