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MENSAGEM Nº 075/2021
São Luís, 22 de Julho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema 
Tributário do Estado do Maranhão.

É consabido que o Estado existe para a consecução do bem 
comum e, para atingir tal mister, depende do exercício da atividade 
tributária, a qual assume importante papel no financiamento das 
atribuições do Estado, dentre as quais se destacam a concretização de 
direitos fundamentais e a satisfação das necessidades públicas.

Nesse contexto, a Medida Provisória em apreço propõe altera-
ções na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, com vistas a aper-
feiçoar a legislação tributária estadual. Assim, dentre outras medidas, a 
proposta legislativa em comento: 1) estabelece condicionantes para a 
concessão de benefício fiscal  (alíquota a 1%) às empresas locadoras de 
veículos; 2) harmoniza as disposições quanto à dispensa de pagamen-
to do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA em 
caso de roubo, furto ou sinistro da base de cálculo; 3) inclui dentre os 
fatos gerados do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
- IPVA, a arrematação de veículos em leilões; e 4) melhor especifica os 
tipos de veículos que podem ser beneficiados com a isenção do imposto 
quando utilizados para prestação do serviço de táxi.

Desta feita, a relevância reside na necessidade de aperfeiçoar a 
atuação administrativa para concretização do princípio da eficiência, 
insculpido no art. 37, caput da Constituição da República. 

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, 
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para o 
funcionamento eficiente da máquina pública, em especial no que tange 
à atuação da Fazenda Pública.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 359, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de de-
zembro de 2002, que dispõe sobre o Sis-
tema Tributário do Estado do Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei nº 7.799, 
de 19 de dezembro de 2002, que passam a vigorar com as redações 
abaixo:

I - o § 5º do art. 87:
“Art. 87. (...)
(...)
§ 5º Ocorrendo perda total do veículo, por sinistro e nos casos de 

roubo, furto ou outro motivo que descaracterize sua propriedade, seu 
domínio ou sua posse, a base de cálculo será calculada por duodécimo, 
considerando-se os meses ou fração de mês, em que o veículo 
permaneceu na sua propriedade, domínio ou posse, contados até o mês 
anterior ao da data do registro do fato/evento à Delegacia de Polícia, 
e devidamente informado ao Departamento Estadual de Trânsito do 

Maranhão – DETRAN/MA.” (NR)
II - a alínea “c” do inciso I do caput do art. 88:
“Art. 88. (...)
 I - (...)
(...)
c) veículos automotores adquiridos por estabelecimentos exclu-

sivamente locadores de veículos, desde que utilizados na atividade de 
locação.” (NR)

III - o § 3º do art. 88:
 “Art. 88. (...)
(...)
§ 3º A partir dos fatos geradores do imposto relativos ao exercício 

de 2021, na hipótese prevista na alínea “c” do inciso I do caput deste 
artigo, a empresa locadora deverá atender as seguintes condições:

I - adquirir o veículo em concessionária ou revendedora loca-
lizada neste Estado, ou através de faturamento direto ao consumidor 
pela montadora ou pelo importador, com a interveniência de uma con-
cessionária local.

II - possuir, no mínimo, 10 (dez) veículos de sua propriedade 
para locação.” (NR)

IV - o inciso IV do art. 92: 
“Art. 92. (...)
(...) 
IV - os veículos dos tipos automóveis e camionetas utilizados na 

categoria de táxi, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, de 
propriedade de motorista profissional autônomo ou cooperativado li-
mitado a um veículo por beneficiário.” (NR)

Art. 2º Ficam acrescidos à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 
2002, os dispositivos abaixo enumerados com as seguintes redações:

I - o inciso IV ao § 1º do art. 85:
“Art. 85 (...)
§ 1º (...)
(...)
IV - na data do arremate em leilão de veículo automotor, novo 

ou usado.”  
II - o § 6º ao art. 87:
“Art. 87. (...)
(...)
§ 6º Quando se tratar de veículo roubado ou furtado com 

registro de recuperação, a base de cálculo do imposto, referente 
ao exercício que ocorrer a recuperação, será o valor calculado por 
duodécimo ou fração, por mês, contado a partir daquele em que foi 
expedido o Auto de Entrega pelo órgão competente.”

III - o art. 92-A:
“Art. 92-A. Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do 

mês do registro do fato/evento à Delegacia de Polícia, devidamente co-
municado ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DE-
TRAN/MA, na hipótese da privação total dos direitos de propriedade 
do veículo por roubo, furto, sinistro ou outro motivo que descaracterize 
sua propriedade, seu domínio ou sua posse.”

IV - a Seção X (Da Restituição do Imposto) ao Capítulo II, com 
os artigos 104-A, 104-B e 104-C:

“CAPÍTULO II 
(...)

Seção X
Da Restituição do Imposto

Art. 104-A. Serão restituídas, no todo ou em parte, as quantias 
pagas indevidamente, relativas ao imposto ou penalidade, nos seguin-
tes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de quantia indevida ou 
maior que a devida em face da legislação tributária aplicável ou de 
natureza ou circunstância do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da 
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração 
ou conferência de qualquer documento relativo ao imposto;
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III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão con-

denatória; e,
IV - quando ocorrer erro de fato.
§ 1º A restituição total ou parcial do imposto deve ser 

acompanhada da devolução, na mesma proporção, dos valores das 
multas, juros e atualização monetária, conforme couber, pagos a 
maior ou indevidamente.

§ 2º A restituição poderá ser solicitada ou de ofício, nos termos 
do regulamento do imposto.

§ 3º O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso 
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - da data do recolhimento da quantia paga indevidamente; e
II - da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa 

ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

Art. 104-B. A restituição do imposto dispensado na forma do art. 
92-A dar-se-á:

I - proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência 
em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; e,

II - a partir do exercício subsequente ao da ocorrência, exceto 
no caso de sinistro. 

Art. 104-C. Poderá ser aplicada a compensação do imposto, con-
forme procedimentos estabelecidos nesta Lei e em regulamento.”

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 076/2021
São Luís, 02 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por padecer 
de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei nº 
649/2019, que dispõe sobre o direito de acesso do candidato aos moti-
vos de sua reprovação em exames psicológicos (psicotécnico) em con-
curso público para cargo ou emprego público na Administração Pública 
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 649/2019, que dispõe sobre 
o direito de acesso do candidato aos motivos de sua reprovação em 
exames psicológicos (psicotécnico) em concurso público para cargo ou 
emprego público na Administração Pública do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

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

649/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo obrigar 
que seja disponibilizado aos candidatos o motivo de sua reprovação em 
teste psicológico (psicotécnico ou similar), devendo ser apresentadas, 
por escrito, as razões fáticas e de direito para a não aprovação.  O proje-
to de lei, que se restringe aos certames realizados pelo Poder Executivo, 
estabelece, em seu art. 2º, que o não cumprimento da norma implicará 
“anulação do ato e do próprio concurso público, se necessário”.

É consabido que, conforme farta jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (a exemplo do Agravo de Instrumento nº 758.533) 
e do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do RMS nº 43416), a 
realização de exame psicotécnico pode constituir fase de concurso 
público, desde que haja previsão em lei, previsão no edital com a 
respectiva publicidade, bem como seja estabelecida a possibilidade 
de recurso.

Nesse contexto, o conhecimento das razões da reprovação ou para 
o estabelecimento e determinada pontuação é a única forma de permitir 
que o candidato analise se, eventualmente, foi prejudicado por algum 
equívoco da banca/comissão examinadora, podendo, assim, apresentar 
recurso com vistas a reverter reprovação ou obter revisão de pontuação.

O acesso às razões que ensejaram a aprovação ou reprovação em 
exame psicotécnico, além de garantir mais transparência nos concursos, 
permite que os candidatos possam exercer de forma plena o direito ao 
contraditório e a ampla, em caso de reprovação e da intenção de recor-
rer da pontuação obtida.

Não obstante a relevância do Projeto de Lei nº 649/2019, há de 
ser negada sanção à propositura, pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 6º da 
Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da Administra-
ção, disciplinar matérias afetas à própria gestão de certames desen-
volvidos para provimento de cargos no âmbito do Poder Executi-
vo, visto que tal matéria é de competência privativa do Governador do 
Estado, nos termos do  art. 43, incisos IV, da Constituição Estadual. 
Veja-se:

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

[...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

[...]
[grifo nosso]
Desse modo, ao estabelecer regras para a execução dos exames 

psicológicos (psicotécnico), em concursos públicos da Administração 
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Pública Estadual, o Projeto de Lei em debate avança demasiada-
mente em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa 
do Poder Executivo (postulado da reserva da administração), usur-
pando competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder 
Executivo.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Fe-
deral:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA 
A LEI Nº 538, DE 23 DE MAIO DE 2000, DO ESTADO DO AMAPÁ. 
- O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao Chefe do Poder 
Executivo a privativa competência para iniciar os processos de ela-
boração de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e Autár-
quica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes 
a servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas “a” e “c” 
do inciso II do art. 61). - Insistindo nessa linha de opção política, a mes-
ma Lei Maior de 1988 habilitou os presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça a propor ao 
Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos 
seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, tudo 
nos termos da alínea “b” do inciso II do artigo 96. - A jurisprudência 
desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula 
da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição 
Federal de 1988, corolário do princípio da separação dos Poderes. 
Por isso mesmo, de compulsória observância pelos Estados, inclusi-
ve no exercício do poder reformador que lhes assiste (Cf. ADI 250, 
Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 843, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 227, 
Rel. Min. Maurício Correa; ADI 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e 
ADI 665, Rel. Sydney Sanches, entre outras). - O diploma legislativo 
em foco é formalmente inconstitucional, dado que o Projeto de Lei nº 
102/99, que deu origem à norma impugnada, foi de iniciativa parlamen-
tar. - De outra parte, a Lei amapaense nº 538/02 é materialmente incons-
titucional, porquanto criou um diferenciado quadro de pessoal na es-
trutura dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para aproveitar 
servidores de outras unidades da Federação, oriundos de qualquer dos 
três Poderes. Possibilitou, então, movimentação no espaço funcional 
em ordem a positivar um provimento derivado de cargos públicos. Mas 
tudo isso fora de qualquer mobilidade no interior de u’a mesma carreira. 
E sem exigir, além do mais, rigorosa compatibilidade entre as novas 
funções e os padrões remuneratórios de origem. Violação, no particu-
lar, à regra constitucional da indispensabilidade do concurso público de 
provas, ou de provas e títulos para cada qual dos cargos ou empregos 
a prover na estrutura de pessoal dos Poderes Públicos (Súmula 685 do 
STF). - Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstituciona-
lidade do instrumento normativo impugnado.

(ADI 3061, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, 
julgado em 05/04/2006, DJ 09-06-2006 PP-00004    EMENT VOL-
02236-01 PP-00084 RTJ VOL-00199-02 PP-00622 LEXSTF v. 28, n. 
331, 2006, p. 99-106) EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO 
DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA 
PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CON-
SEQÜENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA 
- SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À 
DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
O princípio constitucional da reserva de administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, 
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de re-
visão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Prece-
dentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave 
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por 
lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições insti-
tucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função 

primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e im-
porta em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, 
em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o 
exercício de suas prerrogativas institucionais. (STF. RE 427574 ED, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-
2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741, grifo 
nosso) 

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao art. 
1º do Projeto de Lei nº 649/2019, em face da existência de vício de 
inconstitucionalidade formal e material.

O art. 2º da proposta legislativa assim dispõe:
Art. 2º O não cumprimento do disposto na presente Lei implicará 

em anulação do ato e do próprio concurso público, se necessário.
Parágrafo único. O detalhamento das despesas da viagem de-

verá ser pormenorizado, contendo os gastos efetuados com cada item 
da despesa.

[grifo nosso]
De acordo com o referido dispositivo, acaso a Administração 

Pública se omita na disponibilização das razões que ensejaram a repro-
vação de determinado candidato em teste psicológico, todo o concurso 
público poderá ser anulado. 

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido 
processo legal (art. 5º, inciso LIV, Constituição Federal), e, em conjunto 
com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, consubs-
tancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das 
ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida, di-
reito justo e valores afins.

Dados os custos financeiros e operacionais decorrentes da apli-
cação de provas de concursos público, a anulação por completo de 
um certame exige cautela e análise da razoabilidade. Ademais, há de 
se considerar também os reflexos da anulação de um certame sobre os 
demais candidatos, os quais teriam de realizar novos dispêndios para a 
realização das provas, dentre os quais se destacam os gastos com deslo-
camento, passagens aéreas, alimentação, hospedagem etc.

Nesse contexto, o estabelecimento de possibilidade de anulação 
de concurso público pelo descumprimento pode configurar exigência 
excessiva, na medida em que impõe sanção extremamente onerosa para 
atendimento dos fins almejados. Por essa razão, ante a inobservância 
do princípio da proporcionalidade, oponho veto ao caput do art. 2º da 
proposta legislativa em comento.

O parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº 649/2019 
dispõe que “o detalhamento das despesas da viagem deverá ser por-
menorizado, contendo os gastos efetuados por cada item de despesas”. 
O referido dispositivo, além de não indicar quem deverá apresentar tais 
informações, não indica a finalidade da pormenorização dos gastos com 
viagens.

Tais lacunas contribuem para a insegurança jurídica, subprincípio 
do Estado de Direito. Dentre os princípios materiais concretizadores do 
princípio geral de segurança, destaca-se o Princípio da Precisão ou 
Determinabilidade das Leis, o qual exige a clareza das normas legais 
e densidade suficiente na regulamentação legal. Assim, para atender ao 
princípio da segurança jurídica, uma norma deve versar sobre matéria 
determinada (densa) e de forma coerente.

Nesse contexto, a não indicação de quem deverá apresentar de-
talhamento de gastos com viagens (se todos os candidatos do certame 
atingidos pela anulação do certame e/ou apenas os candidatos proviso-
riamente reprovados) e nem da finalidade de tal apresentação configura 
violação ao princípio da segurança jurídica, sendo essa a razão pela 
qual oponho veto ao parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº 
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649/2019.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 649/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MOÇÃO Nº 055 /2021
 
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 ao Excelentíssimo Senhor Dr André Luiz de Carvalho 
Ribeiro, conhecido por André Fufuca, parabenizando por assumir o 
comando nacional do Partido Progressista.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de parabenizar 
ao Excelentíssimo Senhor ANDRÉ FUFUCA, Deputado Federal ter 
assumido o comando nacional do Partido Progressista.

André Luiz Carvalho Ribeiro, médico, em 2010 foi eleito depu-
tado Estadual com apenas 21 anos pelo PSDB, enquanto ainda cursava 
medicina, naquele ano foi considerado o deputado estadual mais jovem 
do Brasil.

Durante o mandato de deputado estadual, André Fufuca presidiu 
a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional (em 
que ganhou notoriedade pela defesa do municipalismo) e Comissão de 
Saúde.

Em 2014, André Fufuca se elegeu deputado federal pelo PEN, 
obtendo 56.879 votos. Já no primeiro ano de mandato, assumiu a rela-
toria da CPI da Máfia das Órteses e Próteses no Brasil.

No ano de 2016, o Deputado André Fufuca, assumiu o Diretório 
Estadual do Partido Progressista (PP) no Maranhão. Em 28 de julho de 
2021 assumiu o Comando Nacional do Partido Progressista (PP), André 
Fufuca tem se revelado um político centrado, com aguçada e ampla 
visão de contexto e surpreendente senso de oportunidade.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Senhor Dr André Luiz de Carvalho Ribeiro, conhecido 
por André Fufuca, parabenizando por assumir o comando nacional do 
Partido Progressista.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de julho de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 056 /2021
 
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 ao Excelentíssimo Senhor Ciro Nogueira, parabenizando 
por assumir o Ministério da Casa Civil.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de parabeni-
zar ao Excelentíssimo Senhor Ciro Nogueira, senador ter assumido o 
Ministério da Casa Civil.

Ciro Nogueira é Empresário e político experiente, com quatro 
mandatos de deputado federal e dois no Senado, Ciro Nogueira, de 52 
anos, auxiliará diretamente na articulação entre o Governo Federal e o 

Congresso Nacional.
Ciro Nogueira está no Congresso Nacional há 26 anos. Ao todo, 

foram quatro mandatos como deputado federal, além de dois como se-
nador. O atual segue até 2026. Seu legado como parlamentar, até então, 
é de apenas dois projetos aprovados.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Senhor Ciro Nogueira, parabenizando por assumir o Mi-
nistério da Casa Civil.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de julho de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 4233/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4234/2021

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 Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando que seja implantado estu-
do de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4235/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando que seja 
implantado estudo de viabilidade de política pública municipal com vis-
tas a promover redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
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noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4236/2021

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 Brejão, Se-
nhor Ronei Ferreira Alencar, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4237/2021

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 que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4238/2021

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 que seja implantado estudo de via-
bilidade de política pública municipal com vistas a promover redução 
dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 

como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4239/2021

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 que seja implantado es-
tudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4240/2021

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 que seja implantado estu-
do de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4241/2021

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 João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando que seja implantado estu-
do de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
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defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4242/2021

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 dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando que seja implantado estu-
do de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4243/2021

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, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, solicitando que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4244/2021

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 que seja implantado estu-
do de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4245/2021

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 Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade 
de política pública municipal com vistas a promover redução dos altos 
índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4246/2021

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 
que seja implantado estudo de viabilidade de política pública municipal 
com vistas a promover redução dos altos índices de violência contra a 
mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4247/2021

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 que seja implantado estudo de 
viabilidade de política pública municipal com vistas a promover redu-
ção dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - 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 4248/2021

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 que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4249/2021

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 que seja im-
plantado estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas 
a promover redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4250/2021

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 que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4251/2021

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 que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4252/2021

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 que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4253 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Dr. Flavio Dino, solicitando ao 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, a implantação da 
Clínica Sorrir, no município de Pinheiro – MA. 

A presente indicação está pautada na importância da Unidade de 
Especialidades Odontológicas do Maranhão, que vem transformando 
diariamente a vida de milhares de pessoas que não possuíam acesso 
necessário a saúde bucal. A Clínica é composta por um time de profis-
sionais qualificados que atendem diversas áreas, oferecendo desde as 
consultas preventivas até os tratamentos mais complexos como endo-
dontia, periodontia, próteses, punção para biopsia, cirurgia oral, entre 
outros procedimentos.

Sabe-se que Pinheiro é um polo regional de saúde que atende 
toda região da Baixada Maranhense, gerando uma grande demanda na 
saúde local. 

 A implantação dos serviços oferecidos pela Clínica Sorrir, me-



  10       SEGUNDA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2021                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 10
lhorará a qualidade de vida das pessoas, reduzindo o índice de doenças 
bucais que desencadeiam outras doenças gerais, além de evitar custos 
financeiros dos indivíduos que precisam deslocar-se para a capital bus-
cando a realização do referido tratamento.  

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 28 de julho de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual. - PP

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

INDICAÇÃO Nº 4254/2021

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 Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade 
de política pública municipal com vistas a promover redução dos altos 
índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4255/2021

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 Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4256/2021

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 que seja implantado estudo de 
viabilidade de política pública municipal com vistas a promover redu-
ção dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4257/2021

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 que seja implantado estudo de 
viabilidade de política pública municipal com vistas a promover redu-
ção dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4258/2021

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 que seja implantado estudo de viabili-
dade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4259/2021

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 que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
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noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4260/2021

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 Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando que seja implantado es-
tudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4261/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando que seja implantado estudo de 
viabilidade de política pública municipal com vistas a promover redu-
ção dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4262/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 

como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4263/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4264/2021

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 Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4265/2021

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 Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade 
de política pública municipal com vistas a promover redução dos altos 
índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
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defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4266/2021

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 Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4267/2021

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 Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4268/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4269/2021

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 Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4270/2021

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 que seja implantado estudo de viabili-
dade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4271/2021

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 que seja implantado estudo de 
viabilidade de política pública municipal com vistas a promover redu-
ção dos altos índices de violência contra a mulher.

 Haja vista o crescente número de casos da espécie que 
vem sendo noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da 
Mulher como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do 
gênero em defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - 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 4272/2021

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 que seja implantado estudo de viabili-
dade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4273/2021

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 que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4274/2021

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 Vitória do Mearim, Senhor Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4275/2021

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 que seja implantado estu-
do de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4276/2021

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 Josenil-
da Cunha Rodrigues, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade de política pública municipal com vistas a promover redução dos 
altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4277/2021

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 Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4278/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4279/2021

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, Se-
nhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4280/2021

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 Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4281/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4282/2021

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 Senho-
ra Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4283/2021

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 medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4284 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao Sr. 
Secretário de Educação do Estado do Maranhão – Felipe Costa Cama-
rão, adote as medidas necessárias para reformar o Centro de Ensino 
Odorico Mendes. 

Esta indicação se justifica pelo fato de garantir melhorias para 
a escola, levando qualidade e comodidade aos estudantes, professores 
e funcionários. Temos que ter um local melhor para nossas crianças, 
professores e funcionários da educação pois precisamos valorizar nossa 
escola. Por isso esta reforma é de urgência, para um melhor conforto e 
segurança para os alunos e funcionários.

No inverno, a situação torna-se insuportável, dificultando ainda 
o aprendizado e o desconforto dos alunos. A água invade todo o lugar, 
impedindo com que as aulas ocorram. 

Dessa forma, a comunidade encontra-se em dificuldades para ter 
o acesso básico e fundamental a educação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 28 de julho de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual. - PP

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

INDICAÇÃO Nº 4285/2021

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 ca-
pazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públi-
cos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Muni-
cípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4286/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 

em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 
É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-

giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4287/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4288/2021

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 Amarante do Maranhão, 
Senhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4289/2021

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-
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pes Aragão, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4290/2021

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 Anapurus, Senhora Vanderly 
de Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4291/2021

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 capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4292/2021

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 capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4293/2021

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 capazes de incentivar à va-
cinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4294/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4295/2021

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 Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4296/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4297/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4298/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4299/2021

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 capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4300/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia Lí-
bia Barros Costa, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4301/2021

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 Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4302/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4303/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4304/2021

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 capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4305/2021

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 capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4306/2021

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 Benedito Leite, Senhor Ra-
mom Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4307/2021

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 Batista 
Martins, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4308/2021

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 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4309/2021

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 capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4310/2021

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 Bom Jardim, Senhora Chris-
tianne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4311/2021

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 capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4312/2021

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 capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
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justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4313/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4314/2021

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 Brejo de Areia, Senhor 
Francisco Alves da Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4315/2021

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 capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-

giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4316/2021

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 capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4317/2021

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 capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4318/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
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Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4319/2021

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 Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4320/2021

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 Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4321/2021

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4322/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4323/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4324/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4325/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor 
André Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4326/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4327/2021

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 capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4328/2021

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 Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4329/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando 
Gabriel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4330/2021

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, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de me-
didas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4331/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4332/2021

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 medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 

processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4333/2021

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 capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4334/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4334/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
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vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4335/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

 É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 
não atingiu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que in-
centivos e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavan-
car o processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa 
que justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4336/2021

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 Bru-
no José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4337/2021

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Mi-
randa da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4338/2021

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 capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4339/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4340/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4341/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4342/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4343/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Francis-
co Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4344/2021

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 Esperantinópolis, Senhor 
Aluísio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4345/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4346/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4347/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4348/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 

processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4349/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4350/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4351/2021

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, O SR. EDUARDO 
BRAIDE, E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. 
JOEL NUNES,  solicitando que apreciem a possibilidade de EFE-
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TUAR A REVISÃO DO  EDITAL N° 001/2021 DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO A FIM DE GARANTIR A JORNA-
DA DE 30H SEMANAIS PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM.

 Pelo presente, solicito que apreciem a possibilidade de efetuar a 
revisão do Edital n° 001/2021 do Processo Seletivo Simplificado a fim 
de garantir a jornada de 30h semanais para técnicos de enfermagem.

 O referido Edital prevê uma carga horária de 40h semanais 
para os Técnicos de Enfermagem, o que viola a Lei Municipal n° 
5.863 de 2014. Em razão disso, solicita-se a revisão do edital para que 
se efetive a valorização dos técnicos de enfermagem.

Assembleia Legislativa, em 29 de julho de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4352/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4353/2021

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 capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4354/2021

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 Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de 
agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado 
pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4355/2021

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 Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de me-
didas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4356/2021

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 medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4357/2021

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 Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de me-
didas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4358/2021

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 Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4359/2021

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 Nunes Freire, Se-
nhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4360/2021

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 Graça Aranha, Senhor 
Ubirajara Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4361/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4362/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4363/2021

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 ca-
pazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públi-
cos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Muni-
cípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4364/2021

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 capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4365/2021

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 capazes de incen-
tivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 

justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4366/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4367/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4368/2021

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 Itaipava do Grajaú, Senhor Jo-
valdo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
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Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4369/2021

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 Bene-
dito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4370/2021

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 capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4371/2021

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 capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4372/2021

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 capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4373/2021

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 João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4374/2021

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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4375/2021

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 me-
didas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4376/2021

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 capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4377/2021

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 Lago do Junco, Senhora Ma-
ria Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4378/2021

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 capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4379/2021

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 capazes de incentivar à va-
cinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4380/2021

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 Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4381/2021

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 capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de 
agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado 
pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4382/2021

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 capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 

justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4383/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dir-
ce Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4384/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4385/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor 
Gilberto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                              SEGUNDA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2021 33
É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-

giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4386/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4387/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4388/2021

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 Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4389/2021

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 Ma-
ria Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4390/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besa-
liel Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - 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 4391/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4392/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4393/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4394/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de 
agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado 
pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4395/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4396/2021

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 Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
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processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4397/2021

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 Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4398/2021

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 capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4399/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-

ranhenses. 
É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-

giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4400/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domin-
gos Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atin-
giu os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos 
e liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

AVISO DE CONTINUIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0198//2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA, através da sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, convoca as empresas participantes do procedimen-
to licitatório, de Tomada de Preços nº 001/2021-CPL/ALEMA, cujo 
objeto trata de Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de engenharia para implantação e adequação do sistema de 
Combate a Incêndio e Pânico, incluindo alarme, SPDA, Gás GLP para 
o conjunto de edificações existentes na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio 
do Rangedor, Bairro Cohafuma, São Luís – MA e na sua Sede Social 
sito à Avenida 01, nº 01 Bairro Maiobão, Paço do Lumiar - MA, para 
continuidade da sessão no dia 4 de agosto de 2021, às 09:30, na Sala 
de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assem-
bleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, 
s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital.

São Luís, 02 de agosto de 2021.

ANDRÉ LUÍS PINTO MAIA
Presidente
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