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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 12/05/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 14/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RA-

FAEL LEITOA, DE APLAUSOS AO SENHOR MURILO AN-
DRADE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMI-
NISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO (SEAP), EM 
HOMENAGEM A SUA ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DO CON-
SELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA JUSTI-
ÇA, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA (CONSEJ).

PROJETO DE LEI Nº 207/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O GRUPO FOLCLÓRICO BRILHOSO DO SOL E MAR – OLHO D 
ÁGUA. 

PROJETO DE LEI Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA CAVALGADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 013/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VI-

NÍCIUS LOURO, QUE ENVIA MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA 
DO SR. JOSÉ GONÇALVES LISBOA, PELO SEU FALECIMENTO 
NO DIA 04 DE MAIO DESTE ANO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. BRUNO ARAÚJO DUAILIBE PINHEIRO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO TEREZINHA 
REGO A CLAUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 204/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINÍCIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA VAQUEJADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 205/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A PRESEN-
ÇA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA 
GARANTIR ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS CESARIANAS 
EM CENTROS CIRÚRGICOS DE MATERNIDADES E ESTABELE-
CIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES DA REDE PÚBLICA 
E PRIVADA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 012/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR PREFEITO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FI-
LHO, DO MUNÍCIPIO DE PAULINO NEVES, EM ATENÇÃO AO 
PREFEITO E OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE PAULINO 
NEVES, PELO APOIO E ACOLHIDA DO PROGRAMA ASSEM-
BLEIA EM AÇÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 22/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA PAULA 
CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 196/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 197/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE DI-
RETRIZES GERAIS PARA O ATENDIMENTO PRESTADO PELO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ÀS PESSOAS ACOMETIDAS 
POR SÍNDROME DE FIBROMIALGIA OU FADIGA CRÔNICA.

PROJETO DE LEI Nº 198/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS, PARA O FIM DE 
DEFINIR AS RESPONSABILIDADES NA DESTINAÇÃO DOS ME-
DICAMENTOS, DE USO HUMANO E VETERINÁRIO, NÃO UTI-
LIZADOS, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO OU IMPRÓ-
PRIOS PARA CONSUMO, DESCARTADOS PELO CONSUMIDOR, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 199/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E DE SERVIÇO 
SOCIAL NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA.

PROJETO DE LEI Nº 200/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O SERVIÇO 
DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO E DISPÕE SOBRE O CRE-
DENCIAMENTO, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
MARANHÃO, DE SEUS TITULARES E PREPOSTOS.

PROJETO DE LEI Nº 201/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ESTADUAL DO BOMBEI-
RO CIVIL A SER COMEMORADO ANUALMENTE EM 12 DE JA-
NEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 202/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO 
DE ENTREGADORES NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 203/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO JOTA PINTO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UMES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
Não há matéria em quarta sessão.

Diretoria Geral de Mesa, 12 de maio de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia doze de maio de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel La-

ges.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.
 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Jota Pinto, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio 
Lula. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, 
Arnaldo Melo, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora 
Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Már-
cio Honaiser, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral e Roberto 
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Costa. 

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Se-
cretária para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê texto bíblico e Ata) - Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Se-
nhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WENDELL LAGES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 209 / 2022

INSTITUI O “DIA DA APRAXIA 
DE FALA NA INFÂNCIA (AFI)” – NO 
CALENDÁRIO DE DATAS COME-
MORATIVAS E DE CONSCIENTIZA-
ÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art.1º Fica instituído o “Dia da Apraxia de Fala na Infância 
(AFI)”, no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização 
do Estado do Maranhão, a ser comemorado anualmente no dia 14 de 
maio.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em 
São Luís, 05 de maio de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado 
Estadual – DEM

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei pretende incluir no Calendário de Datas 
de Conscientização do Estado do Maranhão, o Dia da Apraxia de Fala 
na Infância (AFI), como forma de homenagear, conscientizar e infor-
mar a população sobre os sintomas da doença.

 O termo Apraxia de Fala na Infância (AFI) foi recomendado e 
padronizado em 2007 pela American Speech – Language - Hearing As-
sociation (ASHA), que estima que uma ou duas, a cada mil crianças, 
são diagnosticadas com esse distúrbio neurológico que acaba por afetar 
mais os meninos. 

A divulgação e devida informação acerca dos sintomas, faz com 
que a identificação do diagnóstico aconteça mais rápido, e com isso o 
tratamento precoce ocorra. Vale ressaltar, que há uma diversidade de 
características envolvidas nos quadros de Apraxia de fala na Infância, 
variando de criança para criança. Alguns desses aspectos são observa-
dos em crianças com outros tipos de transtornos que afetam a aquisição 
dos sons, oque torna o diagnóstico da AFI diferente e desafiador. 

Igualmente, a Apraxia de fala na infância pode ser de origem 
desconhecida, surgindo espontaneamente, sem estar associada a algum 
distúrbio neurológico conhecido, apesar de algumas crianças serem 
submetidas a exames elas não apontam muitas vezes qualquer altera-
ção. Por outro lado, pode estar associada a distúrbios neurológicos co-
nhecidos, infecções ou traumas durante a gestão ou após o nascimento. 
Pode ainda ocorrer, secundariamente, em crianças com transtornos do 
neurodesenvolvimento ou genéticas como o autismo, a Síndrome de 
Down ou a síndrome do X-Frágil, por exemplo. 

Assim, trazer a população este tipo de conhecimento haja vista a 
pluralidade de sintomas é informar, educar, conscientizar e principal-
mente intervir através de um tratamento adequado.  Destarte, a divul-
gação de toda e qualquer doença é também uma forma de aproximar 

aqueles que convivem no dia a dia com ela, podendo trocar experiências 
e informações, uma maneira de mostrarmos que o Estado do Maranhão 
está apoiando essas famílias. 

Por todo o exposto, valorizando a importância da conscientiza-
ção à população sobre os sintomas que o respectivo distúrbio apresenta, 
acreditamos ser justa a proposta do presente Projeto de Lei, estabele-
cendo a data de 14 de maio como o Dia da Apraxia, pois nesta data foi 
oficialmente registrado, no registro do Congresso, por Mike Doyle na 
Pensilvânia, como o Dia de Conscientização da Apraxia. 

Sendo assim, a inclusão desta data, no calendário de datas do 
nosso Estado é uma forma de divulgar e promover conhecimento a po-
pulação, fazendo com que o contexto familiar e escolar, identifiquem os 
sintomas e consigam de forma precoce intervir como tratamento ade-
quado a cada caso.

Dessa forma, portanto, peço apoio aos meus pares para a aprova-
ção do presente Projeto de Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2022. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual – DEM

PROJETO DE LEI Nº 210 /2022

Declara de utilidade pública ao Ins-
tituto Social Renascer de São Luís/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública ao Instituto Social Renas-
cer, com sede no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 10 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto Social Renascer, é uma pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob nº 026.541.186/0001-80, sem fins lu-
crativos, de tempo indeterminado e de caráter filantrópico, cultural e 
socioeducativo, com sede a Rua Alberto Franco, nº 15, bairro Vila dos 
Nobres, São Luís - MA.

O instituto tem por finalidades e objetivos básicos de dar assistên-
cia à carência humana em suas mais diversas fases sendo atendidas pe-
las seguintes medidas: promover a inserção dos membros nas políticas 
públicas de direitos humanos que são direitos básicos que assistem aos 
cidadãos municipal, estadual e nacional; ações de preservação habilita-
ção, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas portadoras 
de deficiência integrantes da comunidade e adjacentes, com a experi-
mentação sem fins lucrativos de novos modelos socioprodutivos e de 
sistemas alternativos de produção na aquisição de alimentos da agri-
cultura familiar; desenvolver a educação infantil por meio de creches 
e escolas comunitárias de forma a completar os programas e projetos 
direcionados; crianças, adolescentes juventude e pessoas com deficiên-
cia de participação das organizações da sociedade civil; promover a rea-
lização de cursos profissionalizantes, aperfeiçoamento, de especializa-
ção, inclusão digital, educação sexual e reprodutiva, educação integral 
de forma geral, tendo por público alvo, os associados e aos habitantes 
dos municípios; promover atividades sociais comunitárias através de 
palestras, seminários, oficinas, debates, rodas de diálogo, congressos, 
fóruns eventos socio culturais, esportivos e de lazer, geração de em-
prego e renda, agronegócios; promover atividades sociais comunitárias 
através de palestras; promover a preservação e a qualidade da cultura do 
Maranhão; prestar serviços de apoio  e assistência à comunidade, com 
curso e atividades voltadas à arte, cultura, desporto e lazer; atendimento 
e assessoramento aos beneficiários da  LOAS e a defesa e garantia dos 
seus direitos; promover a proteção da família, à maternidade, à ado-
lescência, juventude e, o cumprimento do estatuto do idoso, criança e 
adolescente.
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Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-

ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 10 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

INDICAÇÃO Nº 3375/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio Silva 
Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cui-
da Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 
de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3376/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Afonso Cunha 
- Arquimedes Barcelar a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 

Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3377/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Água Doce do 
Maranhão, Thalita e Silva Carvalho Dias a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3378/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre 
William a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
“Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, 
de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
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Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3379/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas - Ked-
son Araújo Lima a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3380/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Altamira do Mara-
nhão - ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído 
por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3381/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do 
Maranhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA a fim de 
que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, 
instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3382/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre 
do Pindaré - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, a fim de 
que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, 
instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3383/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - 
Itamar Nunes Vieira, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-

pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3384/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do Mara-
nhão - Nelene da Costa Gomes a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3385/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amarante do Ma-
ranhão - Vanderly Gomes Miranda a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
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critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 3386/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, Hel-
der Lopes Aragão, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3387/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anapurus, VAN-
DERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES a fim de que 
aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, 
instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 

repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financeiro no 
valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de Saúde, 
com valores previamente calculados para cada uma a partir de critérios 
populacionais, geográficos e de proporção de profissionais médicos (pe-
diatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3388/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, 
JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3389/2022

Senhor Presidente

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã, Flávio 
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Amorim Muniz, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3390/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana 
Marão Felix, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Progra-
ma “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3391/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro 
Fernandes Ribeiro, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3392/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui 
Fernandes Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
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pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3393/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3394/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN 
BRANDAO DE FARIAS, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 

critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3395/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira, 
CARLA FERNANDA DO REGO GONCALO, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído 
por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3396/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri, 
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA , a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
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repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3397/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacurituba, LE-
TICIA LIBIA BARROS COSTA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 3398/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Balsas, ERIK 

AUGUSTO COSTA E SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3399/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barão de Grajaú 
– CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3400/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barra do Corda, 
Rigo Alberto Teles de Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financeiro no 
valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de Saúde, 
com valores previamente calculados para cada uma a partir de critérios 
populacionais, geográficos e de proporção de profissionais médicos (pe-
diatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3401/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barreirinhas, 
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA , a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-

pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3402/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bela Vista do 
Maranhão, JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, a fim de 
que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, 
instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3403/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Belágua, Herlon 
Costa Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
“Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 
5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
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critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3404/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Benedito Leite, 
RAMON CARVALHO DE BARROS, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3405/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bequimão, João 
Batista Martins, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 

repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3406/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bernardo 
do Mearim, ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, a fim de 
que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, 
instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3407/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Boa Vista 
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do Gurupi, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA, a 
fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais 
Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio 
de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3408/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom jardim, 
CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3409/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Jesus das 
Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído 
por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3410/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Lugar, Mar-
lene Silva Miranda, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
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pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3411/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo, JOSÉ FA-
RIAS DE CASTRO, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3412/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo de Areia, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, a fim de que aprecie a possibilida-
de de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 

critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3413/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti, JOSÉ AR-
NALDO ARAUJO CARDOSO, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financeiro no 
valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de Saúde, 
com valores previamente calculados para cada uma a partir de critérios 
populacionais, geográficos e de proporção de profissionais médicos (pe-
diatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 3414/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti Bravo, Lu-
ciana Borges Leocadio, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
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repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3415/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriticupu, 
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3416/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buritirana, TO-

NISLEY DOS SANTOS SOUSA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3417/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cachoeira 
Grande, RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, a fim de que 
aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, ins-
tituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3418/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajapió, Marco-
ne Pinheiro Marques, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3419/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajari,  Constan-
cio Alessanco Coelho De Souza, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-

pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3420/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Campestre 
do Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, a fim de que 
aprecie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, ins-
tituído por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3421/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cândido Mendes, 
JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
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critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3422/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Capinzal do Nor-
te, ANDRE PEREIRA DA SILVA, a fim de que aprecie a possibilida-
de de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3423/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cantanhede, 
JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 

repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3424/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carolina, ERI-
VELTON TEIXEIRA NEVES, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3425/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carutapera, 
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AIRTON MARQUES SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3426/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Caxias, FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, a fim de que aprecie a possibilida-
de de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3427/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cedral – Fernan-
do Gabriel Amorim Cuba, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3428/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Central do Mara-
nhão - Cleudilene Privado Martins, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3429/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro do Gui-
lherme – José Soares De Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3430/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Chapadinha 
– Maria Ducilene Pontes Cordeiro, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3431/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro Novo do 
Maranhão – Joedson Almeida Dos Santos, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financeiro no 
valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de Saúde, 
com valores previamente calculados para cada uma a partir de critérios 
populacionais, geográficos e de proporção de profissionais médicos (pe-
diatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3432/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia – Fer-
nando Augusto Coelho Teixeira, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
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ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3433/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Codó, Bruno Jose 
Francisco Lima Neres, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3434/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, 
Bruno José Almeida e Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 

à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3435/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Esperantinópolis 
– Aluisio Carneiro Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3436/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Estreito, Leoar-
ren Tulio De Sousa Cunha, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3437/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova do 
Maranhão, Luiza Coutinho Macedo, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3438/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fernando Falcão, 
Raimunda Da Silva Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3439/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Formosa da Ser-
ra Negra, Cirineu Rodrigues Costa, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                         SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022 23
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3440/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira 
Miranda Da Silva Barroso, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3441/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 

critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3442/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis 
Mendes Ferreira Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3443/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, Aldo 
Luis Borges Lopes, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
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repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3444/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Davinópolis, Rai-
mundo Nonato De Almeida Santos, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3445/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, Ail-

ton Mota Dos Santos, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3446/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Duque Bacelar, 
Francisco Flávio Lima Furtado, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3447 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental Art. 152 do Regimento Interno, requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, 
Carlos Brandão, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Governo, Sebastião Madeira e ao Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Administração Penitenciária Murilo Andrade, solicitando o for-
necimento, para o município de Porto Rico - MA, de 1.100km de BLO-
QUETES que serão empregados no calçamento do povoado Rabeca no 
município citado. 

A intervenção visa garantir a melhoria da mobilidade urbana, 
além de garantir dignidade, saneamento básico e melhoria da qualidade 
de vida de seus moradores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 11 de maio de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3448 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental Art. 152 do Regimento Interno, requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, 
Carlos Brandão, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Governo chefe da Casa Civil, Sr. Sebastião Madeira e ao Excelentís-
simo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura SINFRA, Sr 
Aparicío Bandeira, solicitando urgentes providências no sentido de 
que seja feita recuperação asfáltica e imprantação asfáltica na MA339, 
nos trechos que liga a Sede do município de Anajatuba- MA ao povoado 
Afoga, o maior  povoado da região, solicitando os serviços de 5Km de 
Recapeamento asfáltico e 13Km de Implantação Asfáltica.

A intervenção visa garantir a melhoria da mobilidade urbana, 
além de garantir dignidade, saneamento básico e melhoria da qualidade 
de vida de seus moradores. Devido o grande fluxo de tráfego de veícu-
los e as chuvas intensas, essa MA se encontra com vários buracos em 
sua extensão, tornando sem segurança. O objetivo maior dessa indica-
ção, é reduzir os indices de acidentes, melhorar o trafego de veículos, 
obtendo um transito seguro. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 11 de maio de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3449 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia 
Salazar , solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para a 
cidade de Itapecuru Mirim- MA, no período de 19 a 24 de julho de 
2022 em referência ao aniversário da Cidade.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 11 de maio de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3450 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Carlos Brandão, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira e ao Excelentíssimo 
Senhor Secretária de Estado das Cidades – SECID, Sra. Joslene 
Rodrigues, solicitando recapeamento asfáltico para o município de 
Vargem Grande - MA, nas ruas da Praça São Raimundo Nonato dos 
Muludus, na comunidade Paulica localizado na BR 222, distância de 5k 
até a sede da cidade de Vargem Grande.

A intervenção visa garantir a melhoria da mobilidade urbana, 
além de garantir dignidade, saneamento básico e melhoria da qualidade 
de vida de seus moradores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 11 de maio de 2022. - 
Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3451/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado 
do Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhe que 
determine providências, objetivando a Implantação de um Restaurante 
Popular, para o Município de São Pedro dos Crentes - MA, por ser de 
suma importância para aquela municipalidade, agregando condições de 
dignidade à pessoa humana aos munícipes mais necessitados daquela 
cidade. 

A instalação do restaurante popular visa ampliar a oferta de refei-
ções balanceadas e comercializadas a preços baixos. Assim, a implanta-
ção desse mecanismo irá facilitar muito a vida dos trabalhadores e das 
famílias de baixa renda desse município. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 09 de maio 2022 - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3452 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhes que 
determinem providências, objetivando a criação de um Batalhão pró-
prio para a Polícia Militar nos Municípios de Vitorino Freire, Olho 
D´Água das Cunhãs, Paulo Ramos, Marajá do Sena, Altamira e 
Brejo de Areia, por ser de suma importância para aquelas municipa-
lidades, tendo em vista a necessidade iminente de aumento do efetivo 
policial para as regiões que desenvolveram-se rapidamente nos últimos 
quatro anos, aumentando exponencialmente o fluxo de pessoas nas ci-
dades. 

A Criação de uma Companhia própria para a Polícia Militar inde-
pendente nos municípios mencionados irá levar por consequência mais 
segurança pública para a população e para o próprio efetivo das Regiões 
que necessitam de aumento e maior autonomia para melhor desempe-
nho de suas funções. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2022. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3453 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamen-
to, Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Governador do Estado do Maranhão  – Dr. Carlos 
Brandão, solicitando que o Secretário de Segurança Pública do Estado 
do Maranhão  (SPP/MA), o Senhor Leonardo do Nascimento Diniz e 
ao Comandante Geral da Policia Militar, o Cel. Emerson Bezerra, so-
licitando a doação de uma Viatura para a Guarda Civil Municipal de 
Pinheiro – MA. 

Atendendo ao pedido do Vereador Sandro Lima, liderança polí-
tica local e conhecedor da realidade, venho ressaltar a importância da 
Guarda Civil Municipal que visa contribuir com o Sistema de Segu-
rança Pública, atuando na proteção de bens, serviços e instalações do 
Município, além de proteger os direitos fundamentais no exercício da 
cidadania, preservação da vida e o compromisso com a evolução social 
de toda sociedade. 

Tendo em vista que Pinheiro avançou muito nos últimos anos 
e atualmente concentra-se como grande polo da Baixada Maranhense, 
atendendo não somente os Pinheirenses como também toda a popula-
ção da Baixada, o presente pedido visa ampliar e expandir a referida 
instituição, utilizando a viatura como ferramenta essencial para o bom 
desenvolvimento de suas atribuições, gerando mais segurança e quali-
dade de vida a toda população.

Sendo assim, confiantes de que o nosso pleito será atendido, an-
tecipamos nossos protestos de estima e consideração.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 10 de maio de 2022 – 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 N° 3454/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 

de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como o 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Igualdade Racial  - 
SEIR, Gerson Pinheiro, solicitando que viabilize um Poço Artesiano 
no Povoado Tabocal, e no povoado Bom Lugar,  ambos do Município 
de São Vicente Ferrer - MA.

A solicitação se faz necessária para proporcionar melhores condi-
ções de saneamento básico na região, ofertando água para aumento da 
produção de alimentos através de cultivo de áreas irrigadas, redução de 
enfermidades veiculadas aos recursos hídricos, melhorando a qualidade 
de vida e aumento no IDH da população, solicitamos  o atendimento ao 
nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 11 de maio de 2022. - Ana do Gás - Deputado 
Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 3455/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr.  Aparício Bandeira Filho, Secretário 
de Estado de Infraestrutura, solicitando recuperação e sinalização hori-
zontal da rodovia MA 034, nos trechos entre: 1- Descanso ao município 
de Coelho Neto; 2- Coelho Neto à Duque Bacelar; 3- Duque Bacelar à 
Buriti.

A rodovia MA 034, também conhecida como Palestina, é uma 
grande Rodovia do Estado do Maranhão, e a principal ligação do Les-
te Maranhense ao Baixo Parnaíba, ocorre que  o trecho de 84 km da 
rodovia encontra-se sem nenhuma manutenção e bastante deteriorado, 
gerando sérias dificuldades de tráfego para a população que se desloca 
entre as cidades de Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, dentre outras 
da região do Baixo Parnaíba, o que torna necessário a imediata recupe-
ração da via, e sinalização vertical e horizontal, garantindo a sua tra-
fegabilidade, evitando acidentes e o fácil acesso para cidades daquela 
região. 

Neste contexto e nos valendo das políticas públicas do estado 
que cada vez mais tem investido em infraestrutura nos bairros tanto da 
capital quanto no interior do estado, é que procuramos encontrar solu-
ções para tal solicitação. Diante de todo o exposto, apresento a presente 
matéria contando com o apoio ilustre Governador Carlos Brandão e 
do Secretário de Infraestrutura do Estado, no acolhimento da presente 
reivindicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 10 de maio de 2022. - 

MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3456/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Carlos Brandão e ao Sr.  Thiago Fernandes, Secretário de Estado da 
Saúde, solicitando providências para doação de 02 (duas) ambulâncias 
para o município de Coelho Neto - MA.
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A presente indicação visa atender uma necessidade do município, 

que diante da fragilidade do sistema de saúde municipal, precisa fazer 
deslocamentos de pacientes em estado grave para hospitais regionais da 
rede estadual de saúde, bem como para atender as emergências locais.

O Direito a saúde é previsto na Constituição Federal e dela tam-
bém decorre a obrigação do Estado em promover ações para que os 
cidadãos possam contar cada vez mais com um atendimento célere, hu-
manizado e permanente, razão pela qual, apresento a presente matéria 
contando com o apoio do Ex. Governador Carlos Brandão, e do ilustre 
Sr. Secretário de Saúde, no acolhimento da presente reivindicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 10 de maio de 2022. - 

MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3457/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr.  Marcos Aurélio Freitas, Presidente da 
Companhia de Água e Esgoto do Maranhão - CAEMA, solicitando pro-
vidências imediatas no sentido de melhorar o sistema de abastecimento 
de água no município de Coelho Neto/MA, tendo em vista os sérios 
problemas ocasionados coma falta de água naquela região.

A presente indicação tem como objetivo garantir mais qualidade 
de vida aos moradores dessas regiões, uma vez que é um dever do Po-
der Público promover o regular abastecimento de água potável para a 
população, onde o município vem sofrendo constantemente com a falta 
desse bem vital e precioso que é a água, tendo chegado a ficar 15 dias 
sem água nas casas, o que por si só justifica uma intervenção da CAE-
MA no SAA daquele município.

Água encanada é um direito de todos os cidadãos e dever  do 
Estado, contudo o município de Tasso Fragoso, no sul do Estado, vem 
sofrendo com a constante falta desse bem precioso e vital, razão pela 
qual, apresento a presente matéria contando com o apoio do Ex. Gover-
nador Carlos Brandão, e do ilustre Presidente da CAEMA, no acolhi-
mento da presente reivindicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 10 de maio de 2022. - 

MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3458/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor CARLOS BRANDÃO, e ao Sr. Coronel Silvio Leite, Secretário de 
Estado de Segurança Pública - SSP, solicitando providências imediatas 
no sentido de aumentar o efetivo de policiais militares e viaturas no 
município de Coelho Neto/MA, tendo em vista o significativo aumento 
dos índices de violência e criminalidade naquela região.

A presente indicação tem como objetivo garantir maior segurança 
e bem estar aos moradores do município de Coelho Neto e adjacências, 
uma vez que é dever do Poder Público promover a Segurança Pública 
nos termos da Constituição Federal, onde o município vem sofrendo 

constantemente com o aumento dos casos de assaltos, e outros delitos 
que afetam a paz social dos moradores daquela região, o que por si só 
justifica uma intervenção SSP naquele município.

Viver em uma cidade segura é um direito de todos os cidadãos e 
dever do Estado promover esta garantia, contudo o município de Coe-
lho Neto, vem sofrendo com a constante falta de segurança, vez que 
o efetivo de agentes da Polícia Militar, bem como o número de viatu-
ras não atende a necessidade do município, razão pela qual, apresento 
a presente matéria contando com o apoio do Ex. Governador Carlos 
Brandão, e do ilustre Sr. Secretário da Segurança Pública, no acolhi-
mento da presente reivindicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 10 de maio de 2022. - 

MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3459 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Carlos Orleans Brandão Júnior, 
Governador do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que sejam toma-
das as providências que se fizerem necessárias, para que seja instalada 
uma Policlínica e programa Mais Sorriso para o Município de Balsas 
– MA, por ser de suma importância para a comunidade daquela mu-
nicipalidade agregando condições de dignidade à pessoa humana aos 
munícipes. 

Ressalta-se que tal construção irá ampliar o acesso à saúde para a 
população mais carente do município, sendo mais uma importante ação 
que evidenciará a eficiência do Governo do Maranhão no cuidado dos 
que mais precisam. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 06 de maio de 2022. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3460/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortaleza 
dos Nogueiras, Luiz Natan Coelho Dos Santos, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
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critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3461/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, Sebas-
tião Pereira Da Costa Neto, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3462/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, 
Shirley Viana Mota , a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 

repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3463/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Gonçalves Dias, 
Antonio Soares De Sena, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3464/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Ar-
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cher, Antônia Leide Ferreira Da Silva Oliveira, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 3465/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Edi-
son Lobão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído 
por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3466/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Eugênio Barros, Francisco Carneiro Ribeiro, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3467/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz 
Rocha, José Orlanildo Soares De Oliveira, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3468/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Newton Bello, Roberto Silva Araujo, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3469/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Nu-
nes Freire, Josimar Alves De Oliveira, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3470/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Graça Aranha, 
Ubirajara Rayol Soares, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3471/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, Mercial 
Lima De Arruda, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.
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Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-

ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3472/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guimarães, Os-
valdo Luís Gomes, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3473/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha MAIO AMARELO referente à se-
gurança no trânsito.

A campanha do MAIO AMARELO, com início em 2011, a partir 

de um documento elaborado pela ONU. Sua proposta é de chamar aten-
ção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito ao 
redor do mundo. O uso da cor amarela faz referência ao sinal de adver-
tência no semáforo cuja simbolização remete à atenção necessária para 
a causa. Neste ano de 2022 o tema da campanha é “Juntos Salvamos 
vidas” e teve início no dia 01/05. 

Alguns dados da PRF mostram que o número de acidentes tem 
se mantido constante no país nos últimos anos. Só em 2020, tivemos 
63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.511 pessoas 
feridas e 5.293 mortas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimestre de 2022 ocor-
reram 14.976 acidentes nas rodovias federais do Brasil, o que corres-
ponde a 23% do total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. A expectativa é que a promoção 
de ações educativas intensivas, como as ocorridas durante o Maio Ama-
relo, contribuam para reduzir essas ocorrências. Desta feita, justifica-se 
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de março de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3474/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Humberto 
de Campos, Luis Fernando Silva Dos Santos , a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3475/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Icatu, Walace 
Azevedo Mendes, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financeiro no 
valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de Saúde, 
com valores previamente calculados para cada uma a partir de critérios 
populacionais, geográficos e de proporção de profissionais médicos (pe-
diatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3476/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé do Meio, 
José Almeida De Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3477/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, 
Erlanio Furtado Luna Xavier, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3478/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, Fran-
cisco De Assis Andrade Ramos, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
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pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3479/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava do Gra-
jaú, Jovaldo Cardoso Oliveira Junior, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3480/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru Mirim, 
Benedito De Jesus Nascimento Neto, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 

critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3481/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do Mara-
nhão, Lúcio Flávio Araújo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3482/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jatobá, Carlos 
Roberto Ramos Da Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
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repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4383/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jenipapo 
dos Vieiras, Arnobio De Almeida Martins, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3484/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa, 

Vilson Soares Ferreira Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3485/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia, Rai-
mundo Da Silva Santos, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3486/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do Mara-
nhão, Antonio Rodrigues Do Nascimento Filho, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído 
por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3487/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago da Pedra, Maura 
Jorge Alves De Melo Ribeiro, , a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3488/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago do Junco, 
Maria Edina Alves Fontes, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3489/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos Rodri-
gues, Valdemar Sousa Araujo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
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site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3490/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex 
Cruz Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3491/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa do Mato, 
Alexsandre Guimaraes Duarte, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Por-
taria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3492/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Grande do 
Maranhão, Francisco Neres Moreira Policarpo, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído 
por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3493/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado Novo, 
Ana Lea Barros Araujo, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir 
ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/
MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
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937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá repassar, 
no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de médicos 
pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde da Fa-
mília e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais perto 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3494/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos, 
Dirce Prazeres Rodrigues, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3495/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germano 
Martins Coelho, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3496/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues, 
Gilberto Braga, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - 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 3497/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de 
Almeida, Nonato Carvalho, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3498/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Ru-
zinaldo Guimaraes De Melo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Portaria nº 
937, de 5 de maio de 2022 e tem o propósito de aprimorar a assistência 
à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde.  Governo Federal irá 
repassar, no primeiro ano do programa, R$ 194 milhões para atuação de 
médicos pediatras e ginecologistas-obstetras junto às equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária. Assim, esse atendimento ficará mais 
perto das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo Brasil.

Ao todo, a iniciativa federal conta com incentivo financei-
ro no valor de R$ 169,6 milhões em 2022 e visa atender Regiões de 
Saúde, com valores previamente calculados para cada uma a partir de 
critérios populacionais, geográficos e de proporção de profissionais 
médicos (pediatras e ginecologistas-obstetras) registrados no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 
site https://sndh.mdh.gov.br/

Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 
propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-

pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Não há oradores inscritos no Pequeno Expediente. Com 
a palavra, Deputado Jota por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, imprensa. 
Senhor Presidente, uso o Pequeno Expediente de hoje para destacar 
algumas ações da Secretaria da Mulher. Entre elas, pela primeira vez, 
a Carreta da Mulher, hoje, na zona rural de São José de Ribamar. Um 
pedido nosso junto à Secretaria e que, de imediato, fomos atendidos 
para aquela comunidade de Bom Jardim, Juçatuba e todos os bairros 
em volta, que sempre vinham pedindo a presença da Carreta da Mulher. 
E, hoje, está em Bom Jardim a Carreta da Mulher. E lá terá alguns ser-
viços importantes, como mamografia, preventivo, aferição de pressão, 
teste de glicemia, palestras educacionais. O PROCON também estará 
lá tirando alguns documentos. Então nós queremos agradecer a atenção 
da Secretária Celia Salazar por ter levado para a zona rural, uma região 
que precisa, sim, da atenção e da mão do Governo, e o Governo chega 
lá. Queremos agradecer. E, pela primeira vez, a Carreta da Mulher está 
na zona rural. Então eu queria destacar hoje, pela manhã, esse momen-
to importante para os moradores da zona rural. Também solicitamos 
a Carreta da Mulher para o dia 28, para comemoração do bairro da 
Liberdade. O aniversário do bairro da Liberdade é no dia 25, mas, no 
dia 28, terá, no Viva da Liberdade, um grande momento, que será uma 
grande ação social e, de noite, terá um grande evento cultural. Também 
solicitei para a Secretaria da Mulher, para o dia 31, na Vila Flamengo, 
também no município de São José de Ribamar, e no dia 02 de junho no 
Parque Jair. Portanto, eu queria aqui reforçar o nosso agradecimento à 
Secretaria da Mulher e, em especial, à Secretária Célia Salazar. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES- Deputado Rafael por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL (sem revisão do orador) - 
Presidente em exercício Deputado César Pires, senhoras e senhores 
Deputados, telespectadores da TV Assembleia. Presidente, eu gosta-
ria de destacar a movimentada agenda que tivemos no dia de ontem 
acompanhando o Governador Carlos Brandão em três municípios do 
Maranhão, no nosso estado, na região do sertão, entregando obras e 
benefícios para os maranhenses. Iniciamos o dia no município de Graça 
Aranha, fazendo ali a inauguração do belíssimo balneário, de obras de 
pavimentação asfáltica e de um hospital, além de uma série de benéficos 
diretamente para população. Encerramos o dia no município de Gover-
nador Archer, inaugurando Restaurante Popular, sistema de abasteci-
mento d’água e diversos outros benefícios para a população daqueles 
municípios. Eu gostaria de destacar, de fato, Senhor Presidente, a ação 
e os benefícios para a população de Governador Eugênio Barros, um 
município pelo qual eu tenho o maior apreço, sinto-me cidadão daquele 
município, pois ali tenho amigos e aliados que ajudam a construir o 
nosso mandato, mas, acima de tudo, construímos ali o desenvolvimento 
para o município Eugênio Barros. Fiquei muito feliz porque, ontem, 
entregamos um Restaurante Popular digno para aquela cidade. Também 
entregamos a Praça da Família e um ginásio de esportes. Entregamos 
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R$ 2,5 milhões em pavimentação asfáltica nas ruas do município e no 
povoado Bom Lugar, além do Governador Carlos Brandão entregar blo-
quetes para pavimentação de ruas e também anunciar mais uma etapa 
do Programa Mais Asfalto, fazendo a ligação do povoado Socorro à BR 
226, reivindicação antiga daqueles moradores, daquele povoado, que 
podemos chamar inclusive de município, pois ali residem milhares de 
pessoas que com certeza ajudarão ainda mais a desenvolver aquele po-
voado. Além, também, Senhor Presidente, seguindo o mesmo ritmo do 
governo Flávio Dino, o Governador Carlos Brandão tem ido ao interior 
não apenas entregar obras, mas anunciar outros investimentos do gover-
no do Maranhão em todas as áreas: na saúde, na segurança, na infraes-
trutura e também no esporte. Atendendo à reivindicação da Câmara 
Municipal de Governador Eugênio Barros, o Governador Brandão au-
torizou a modernização do estádio municipal. Aquele município precisa 
e urge por um estádio para a sua juventude ter ali um local de esporte 
descente para que a gente possa desenvolver mais ainda o esporte e para 
que a juventude tenha uma política pública direcionada a ela. Então, foi 
um dia de muitas ações. Quero agradecer a recepção do Prefeito Chi-
quinho do Banco, da Ex-prefeita Dr. Da Luz, dos vereadores e de todas 
as lideranças políticas que estavam presentes naquele momento. Ontem 
foi um dia de festa e muita alegria para o município de Governador Eu-
gênio Barros, para o município de Graça Aranha, para o município de 
Governador Archer. Hoje, o Governador Brandão continua a agenda de 
entrega de obras e também de outros benefícios. Hoje, ele se encontra 
na cidade de Estreito e na cidade de Amarante fazendo aquilo que foi 
marca do governo Flávio Dino, dialogando com as pessoas, dialogando 
com as lideranças políticas, sentindo na pele a vida dos maranhenses e, 
obviamente, trabalhando para apontar soluções. Já, já, iniciaremos ali, 
inclusive acabei de ver um vídeo do colega e Deputado Rildo Amaral 
sobre o início das obras da 006, rodovia importante. O governo segue 
trabalhando diariamente na mão do Governador Carlos Brandão que 
com certeza traz aí a continuidade e a marca do governo, o melhor go-
verno do país, que é a gestão Flávio Dino. Então, Senhor Presidente, era 
esse meu pronunciamento na manhã de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Deputado Wendel Lages, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, senhores deputados, 
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, internautas. 
Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna para fazer um registro e um 
agradecimento ao presidente da Caema, Marco Aurélio, e a toda sua 
equipe, ao gerente da Regional da cidade de Itapecuru Mirim, Dr. Rone, 
que nos últimos dias atenderam uma solicitação nossa para realizar uns 
serviços de melhorias que venham regularizar o sistema de abasteci-
mento de água em alguns bairros de Itapecuru Mirim, mais precisa-
mente, falando na região, no distrito do povoamento Entroncamento, 
na cidade de Itapecuru Mirim. Há dias, participamos de uma agenda na 
sede da Caema, acompanhado de lideranças políticas e comunitárias do 
município de Itapecuru Mirim e também deste Povoado Entroncamen-
to, acompanhado também do vereador Daniel da Cerâmica, lá da cidade 
de Itapecuru Mirim, e do Deputado Federal Marreca Filho. Na opor-
tunidade, nós levamos esse pleito e, com muita rapidez e prontidão, o 
presidente Marco Aurélio atendeu à solicitação e iniciou esses serviços 
para regularizar esse sistema de abastecimento de água na nossa cidade. 
Além disso, iniciamos uma readequação no projeto que visa melhorar 
e ampliar todo o sistema de abastecimento de água na nossa cidade, in-
cluindo ampliação e restruturação da estação de tratamento de água na 
nossa cidade. Esse projeto tem um valor orçamentário elevado, mas nós 
estamos readequando ele e iremos discutir junto com o Governo do Es-
tado esse projeto para a gente viabilizar, de uma vez por todas, através 
também de emendas parlamentares, viabilizar a realização desse sonho 
para fazer esse investimento na Caema e na cidade de Itapecuru Mirim, 
para que a gente tenha os bairros da nossa cidade regularizados no que-
sito de abastecimento de água. Mas aqui, Senhor Presidente, eu quero 
agradecer a rapidez com que a Caema atendeu a nossa solicitação e está 
trabalhando com os seus colaboradores na cidade de Itapecuru Mirim 
para poder normalizar esse abastecimento de água na nossa cidade e no 

povoado Entroncamento. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-

SAR PIRES – Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, hoje é Dia do Enfermeiro, 
Dia Internacional da Enfermagem, nossa luta permanente em defesa 
dos enfermeiros do estado do Maranhão. Já fizemos várias ações em 
defesa dos enfermeiros e hoje, Dia da Enfermagem, nós destacamos 
essas ações, solicitamos que fosse encaminhado à Bancada Maranhense 
para que pudesse votar a favor do PL nº 2564. Obtivemos êxito graças 
a Deus e graças à luta dos enfermeiros e agora nós temos o piso nacio-
nal dos enfermeiros em todo o Brasil. Indicação encaminhando ofício 
também ao prefeito de São Luís e ao governo do Estado com relação ao 
piso estadual e ao piso municipal. Indicação ao governo do Estado, soli-
citando que adote providências implantando concurso público e o plano 
de cargos e carreiras para enfermeiros no Estado do Maranhão. Projeto 
de Lei nº 379/2021, solicitando que crie um local digno de descanso 
para os enfermeiros e profissionais de saúde no estado do Maranhão. 
Projeto de Lei nº 345/2021 estabelece o piso mínimo estadual para o 
enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem no estado do Maranhão. 
E Projeto de Lei nº 17/2015 da Jornada de Trabalho de 30 horas para 
os enfermeiros no estado do Maranhão. Então, a nossa luta permanente 
em defesa dos enfermeiros, técnicos e auxiliares na saúde do estado do 
Maranhão, nossa luta continua, é uma luta permanente, a luta continua. 
Nós tivemos a aprovação do piso nacional para os enfermeiros, mas a 
luta continua: das 30 horas, planos de cargos e carreiras, realização de 
concurso público, local digno para descanso. A luta continua em defesa 
dos enfermeiros do estado do Maranhão e dos agentes comunitários 
de saúde. Senhor Presidente, a nossa luta permanente pela nomeação 
dos aprovados em todos os concursos públicos: Polícia Militar, Polícia 
Civil, Aged, Iprev, Detran, todos os concursos públicos no estado do 
Maranhão. Nós temos recebido a solicitação e a demanda daqueles can-
didatos que fizeram concursos para oficial da Polícia Militar na área de 
saúde e é por isso que apresentamos uma indicação solicitando ao go-
verno do Estado e à Secretaria de Planejamento para que possam conce-
der, realizar, nomear em caráter de urgência os aprovados no quadro de 
oficiais de saúde da Polícia Militar do estado do Maranhão. Nós temos 
a grande quantidade de aprovados no último concurso para oficial da 
Polícia Militar. Como nós citamos na tribuna da Assembleia, dos apro-
vados, dos 1.400, dos sub judice, dos remanescentes, às vezes esquece-
mos de falar. Hoje, eu estou dedicando, de forma carinhosa, atenciosa, 
a nomeação de todos os oficiais da Polícia Militar no quadro de saúde 
aprovados no último concurso. Contem com a nossa luta permanen-
te pela nomeação de vocês também. Senhor Presidente, em 2019, nós 
havíamos feito a denúncia lá da cidade de Açailândia. Então, em 2019, 
nós denunciamos a possibilidade de desvios de quase vinte milhões de 
reais dos recursos dos servidores públicos da cidade de Açailândia. E 
nós estamos nessa luta desde 2019. Então não é de hoje que eu estou em 
Açailândia, não é de ontem. Desde 2019, nós estamos na luta em defesa 
dos professores, servidores públicos. E nós denunciamos que o Prefei-
to havia desviado vinte milhões de reais do sistema previdenciário. E, 
ontem, a Câmara Municipal não aprovou. Era votação ontem. Estavam 
tentando parcelar ou reparcelar a dívida da Prefeitura com a previdência 
do município. Parabéns aos vereadores que votaram contra. Parabéns 
aos vereadores que votaram a favor dos professores, dos servidores pú-
blicos. E aqui eu destaco Deputado Wellington na luta em defesa dos 
professores e servidores públicos da cidade de Açailândia. Contem com 
meu apoio. Contem com minha luta. E, mais uma vez, vamos levar ao 
conhecimento do Ministério Público Estadual, Ministério Público Fe-
deral e da Polícia Federal o desvio de mais de vinte milhões de reais dos 
recursos públicos dos servidores públicos na cidade de Açailândia, que 
eu já havia denunciado desde 2019. Servidores públicos de Açailândia, 
continuem contando com o professor e Deputado Wellington do Curso 
que, na semana que vem, estaremos aí realizando audiência pública e 
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vamos provocar o Ministério Público contra a Prefeitura, que não con-
cedeu reajuste, não tem transparência, não respeita os professore. Pro-
fessores e servidores públicos de Açailândia, estamos juntos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - O Deputado Ciro Neto pediu, solicitou e a Mesa atendeu: 
um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do Secretário de 
Esporte Hidelbrande Reis, vulgo Plimplim, do vereador Ferreirinha, do 
assessor de comunicação Guto Sousa...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, só questão de ordem, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (ques-
tão de ordem) - É só que V. Ex.ª possa incluir também nesse minuto de 
silêncio nossa homenagem à Polícia Militar e ao nosso herói de farda o 
sargento Rogério Veras, da cidade de Timon, que, na última segunda-
-feira, cometeu suicídio. E a nossa luta em defesa dos policiais militares 
do Estado do Maranhão em homenagem à Polícia Militar e que Deus 
possa confortar os corações de familiares e amigos, nosso amigo sar-
gento Veras, lá da cidade de Timon. Por gentileza, incluir um minuto de 
silêncio para o sargento Veras. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de or-
dem) - Senhor Presidente, no mesmo sentido do Deputado Wellington 
do Curso, um fato, de fato, que abalou muito a cidade de Timon. O 
sargento Rogério era muito querido e que, infelizmente, faleceu na se-
gunda-feira. E, de fato, quero aqui destacar essa preocupação latente do 
Deputado Wellington com a saúde mental dos nossos policiais milita-
res. E a gente, de fato, precisa ter uma atenção redobrada com relação à 
carga excessiva na Polícia Militar e, às vezes, a gente não se dá conta. E 
infelizmente era um amigo que, praticamente, todas as semanas a gente 
conversava e que pegou a cidade inteira de surpresa. Estava trabalhando 
numa área que nós conseguimos, agora, instalar uma companhia e que 
estava fazendo um excelente trabalho, mas, infelizmente, pegou a cida-
de inteira de surpresa, foi um fato que comoveu toda a cidade de Timon. 
Eu quero aqui me somar ao Deputado Wellington nessa manifestação de 
pesar ao nosso sargento Rogério Veras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Taquigrafia registrar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ques-
tão de Ordem, Senhor Presidente, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Ok, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, eu quero só fazer um agraciamento ao Deputado Rafael Leitoa. 
Deputado Rafael Leitoa, muito obrigado pelo reconhecimento das nos-
sas ações em defesa da Polícia Militar, em defesa das pessoas que lutam 
contra essa doença terrível, que é a doença mental, contra a depressão 
e, principalmente, a atenção que nós temos que dar aos nossos policiais 
militares, policiais civis, policiais penais, que muitos estão sofrendo 
com depressão, muitos estão em atividade e precisam da nossa aten-
ção e do nosso apoio. Então, muito obrigado pelo reconhecimento das 
nossas ações em defesa da Polícia Militar, da Polícia Civil e também no 
combate à depressão e ao suicídio no estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Comunicamos às senhoras e aos senhores deputados a 
realização de sessão solene, às 11 horas, em comemoração aos 90 anos 
da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, pedido ou solicitado pela 
Deputada Socorro Waquim. 

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Parecer n.º 207/22, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, em Redação Final ao Projeto de Lei 123/22, de autoria 
do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Quem for 
a favor permaneça como está. Aprovado. À sanção. Projeto de lei em 
discussão e votação, em primeiro e segundo turnos. Tramitação ordiná-

ria: Projeto de Lei 179, de autoria da Deputada Betel Gomes (lê). Em 
discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como está. À san-
ção. Projeto de lei em discussão e votação, de autoria da Deputada Ana 
do Gás (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça 
como está. Projeto de lei de Resolução Legislativa em discussão e em 
votação em primeiro turno: Projeto de Resolução Legislativa de auto-
ria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. 
Quem for a favor permaneça como está. Vai a segundo turno. Sessão 
ordinária híbrida, quinta-feira. Projeto de Resolução Legislativa de au-
toria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputado que for a favor permaneça como está. Segundo turno. Projeto 
de Resolução Legislativa de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como 
está. Segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 10/21, de au-
toria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. 
Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Quem 
for a favor permaneça como está. Vai a segundo turno. Requerimento à 
deliberação da Mesa: Requerimento de autoria do Deputado Othelino 
Neto (lê). Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Aprovado. Deferido. Não há Grande Expediente em 
função da sessão solene. Tempos dos Partidos ou Blocos: Bloco Parla-
mentar Unidos pelo Maranhão PSB/PCdoB/ PT, 23 minutos ,líder Mar-
co Aurélio. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PDT/PL/PSC, 
Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pre-
sidente, nosso líder Deputado Vinícius Louro encontra-se em ativida-
de externa. O vice-líder do bloco, Deputado Wellington do Curso, vai 
utilizar o tempo do bloco por 17 minutos com apartes, por gentileza, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Concedido. Deputado Wellington do Curso por 17 minu-
tos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu vim falar da palhaçada que 
estão fazendo com a cara da população da Baixada Maranhense dia 
após dia. Isso se chama palhaçada e ninguém fala nada, ninguém diz 
nada! Problema na Semana Santa, problema no feriado de 21 de abril. 
Problema no final de semana subsequente, problema no último final 
de semana. Denunciei aqui, na segunda, na terça, na quarta e hoje, na 
quinta-feira. Estão calados, continuam calados, mudos. Ninguém diz 
nada enquanto a população está padecendo para tentar conseguir uma 
vaga. Não tem vaga para fazer o transporte do ferry, não tem passagem, 
não tem vaga. Ontem, um deputado me relatou: “Deputado Wellington, 
eu fui fazer a travessia, e não tem passagem, só daqui a 20 dias”. Olha 
a palhaçada com a cara da população. Filas enormes para atravessar, 
ninguém consegue passagem. Uma verdadeira humilhação. Uma, duas, 
três, várias horas na fila. Isso é um absurdo. A pessoa sai de madrugada 
de casa às 3h, 4h da manhã para ir para fila de espera tentar passar, e 
não consegue. Amanhece dentro do carro. São 8, 9, 10 horas sem comer 
nada, esperando, esperando, esperando e esperando essa humilhação 
do transporte de ferry no estado do Maranhão. Denunciamos aqui na 
segunda, denunciamos na terça, só que nós trazemos aqui é o clamor da 
população, é a insatisfação da população que não aguenta mais. Con-
tinuam calados como se não tivesse acontecendo nada, mas vão para o 
interior distribuir capacetes, distribuir peixes, fazer politicagem com o 
dinheiro público. Enquanto isso, o baixadeiro está sofrendo, e ninguém 
faz nada, ninguém diz nada, calados, omissos, covardes. Converse com 
qualquer morador que utilize o transporte na cidade de Alcântara, con-
verse com qualquer morador na cidade de Bequimão, qualquer morador 
da cidade de Pinheiro, qualquer morador da cidade de Santa Helena, 
qualquer morador da cidade de Mirinzal, qualquer morador da cidade 
da Baixada. Eu tive coragem de enfrentar aqui, nesta Casa, uma licita-
ção fraudulenta, uma licitação dos ferryboats com uma licitação fraudu-
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lenta de R$ 1,650 bilhão, porque a empresa que ganhou não tem ferry, 
tem balsas, a empresa lá do Pará, e não funcionou até agora, e não está 
funcionando. Tinha três ferryboats, caiu para dois, e ninguém faz nada, 
ninguém fala nada. Primeira coisa que o Governador Brandão tinha que 
fazer era tirar a MOB de lá de dentro. Não conseguiram entender ainda 
que Flávio Dino destruiu o serviço de Ferry do Estado do Maranhão. E 
eu vou explicar o que ele fez. O Governador Flávio Dino mentiu que ia 
ajudar a população da Baixada, que ia corrigir, que ia consertar o pro-
blema do Ferry, Deputado Hélio. Só que ele não corrigiu. O que ele fez? 
Fez uma intervenção estatal. Tomou os ferries de uma empresa chamada 
Servi Porto e disse: “A partir de agora, nós vamos administrar”. E pas-
sou a administrar, 2020 administrando. Quando chegou perto das elei-
ções, como não tinha “case” para resolver, não tinha gestão, não tinha 
habilidade, não tinha competência, ele devolveu os ferries próximo da 
eleição para não se queimar no período eleitoral. Logo depois do perío-
do eleitoral e foi lá e tomou de novo os ferries. Fez intervenção estatal. 
E fez o quê? Deixou piorar, deixou se agravar, deixou destruir. De nove 
ferries caiu para 8; de 8 caiu para 7; de 7 para 6, para 5 e agora temos 3 
ferries. Se duvidar, já tem um parado. Dois ferries para transportar 500 
mil pessoas. Antes eram três, um já está parado. Somente dois ferries 
para transportar mais de 500 mil pessoas na Baixada maranhense. Isso 
é falta de respeito. Isso é falta de responsabilidade, é falta de vergonha 
na cara. Nós denunciamos no Ministério Público Estadual em São Luís 
e eu percorri aqui a Baixada. Eu percorri. Eu fui a Alcântara e protocolei 
ao Ministério Público. Eu fui até Bequimão, protocolei ao Ministério 
Público. Eu fui até Pinheiro, protocolei ao Ministério Público. Eu fui 
até Santa Helena, protocolei ao Ministério Público. Eu fui até Mirinzal. 
Eu fui a todas as cidades. Percorri toda as cidades da Baixada e do 
Litoral. Resultado: seis promotores se manifestaram, se posicionaram 
para que pudessem rever essa licitação fraudulenta. Essa foi a licitação 
que fizeram no ferry. Fizeram uma licitação fraudulenta, cheia de vício 
com possibilidade de corrupção. Atenção, baixadeiro, não corrigiram 
até hoje o problema do ferry na Baixada. O problema é corrupção, é 
propina, é fraude, é máfia! É isso que está acontecendo. E quem paga é 
a população por tata propinagem, por tanta corrupção que estão fazendo 
no ferry no Estado do Maranhão. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Obriga-
do, Deputado. Deputado, eu o parabenizo pelo assunto que V. Ex.ª traz, 
nesse momento, na tribuna, para que fique registrado nos Anais da Casa, 
um assunto de suma importância, uma vez que se trata do transporte 
aquaviário do nosso Estado, São Luís/Cujupe e outras cidades de gran-
de importância. Realmente eu estive com o Secretário da MOB, Dr. 
Celso, e ele me falou as dificuldades que está encontrando na MOB 
com relação aos ferryboats. Na verdade, faltou cuidado nessa licita-
ção, porque uma empresa que vai participar de uma licitação sem ter a 
mercadoria que vai vender não pode participar de licitação, mas foi o 
que aconteceu com essas empresas que participaram e até ganharam a 
licitação. No entanto, elas não têm o instrumento de locomoção a que 
eles se predispuseram, que são os ferryboats. Tem uma empresa que 
não tem um ferry e está em Belém esperando recuperar e fazendo um 
empréstimo no Banco da Amazônia para comprar o primeiro ferry para 
poder colocar aqui. Então, realmente, foi uma coisa mal administrada, 
foi uma coisa, eu acredito, até que impensada porque ali no corredor, 
Deputado Wellington, são dois milhões de usuários por mês que circu-
lam naqueles portos do Cujupe e na Ponta da Madeira, o que quer dizer 
que deveriam ter mais cuidado com o usuário, cuidado com as pessoas, 
cuidado com a Baixada, pode-se dizer assim. Quero me adicionar ao seu 
pronunciamento e dizer que esta Casa também tem que ter o cuidado de 
ficar atento a esses problemas que atingem as nossas comunidades, que 
atingem os nossos usuários e que atingem a todos nós. Eu tenho recebi-
do inúmeros telefonemas para que eu me posicionasse, uma vez que eu 
também sou usuário desse transporte constantemente. Dificilmente, tem 
uma semana que eu não trefegue por ali pelo transporte do ferryboat. 
Então, cabe a mim, cabe a todos nós nos inserirmos no sentido único, 
Deputado Presidente, Deputado César, para que nós possamos equacio-
nar. Falei inclusive com o governador atual, Governador Brandão, e ele 
disse que estava tomando todas as providências para concertar esse erro 

que já faz parte do passado. Muito obrigado, deputado. 
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Depu-

tado Hélio, é igual passar sebo na cara de jumento, só tem mentiroso, só 
enganador de almas. Um ex-diretor da MOB, um tal de Sr. Daniel, para 
não chamá-lo de mentiroso, ele falseou a verdade duas vezes, falseou a 
verdade quando disse que ia solucionar o problema do ferry e falseou 
a verdade quando disse que nós íamos ter BRT do Araçagi. Para não 
chamar de mentiroso, falseou a verdade. Em um programa de rádio, 
num determinado dia, o jornalista Marcelo Minard me liga: “Deputa-
do Wellington, V. Ex.ª hoje detonou na Assembleia Legislativa, dizendo 
que não vai sair o BRT. Eu posso colocar aqui o diretor da MOB para 
falar?”. “Pode”. Colocou o diretor da MOB para falar, aquele cidadão, 
um tal de Sr. Daniel, com todo respeito, para não chamar de mentiroso, 
mas ele falseou a verdade várias vezes. Ele nos disse: “Quem disse, 
Deputado Wellington, que não vai ter BRT? O BRT sai até 2021”. Sai 
de onde, Daniel? Deixa de ser cara de pau! Quem saiu foi o senhor da 
MOB. E cadê o BRT? É igual passar sebo na cara de jumento. Minha 
querida jornalista Cristiane, meu querido e nobre jornalista Gilberto 
Leda, é igual passar sebo na cara de jumento. O jornalista vai à entrevis-
ta e ele disse: Vai ter BRT. Está aqui o projeto. O primeiro lote, segundo 
lote. Tem audiência na Assembleia. “Ô mentiroso, conta aí uma mentira 
para nós.” Aí o mentiroso vem e diz: “Não, vai ter BRT.” Vieram aqui 
na Assembleia, na Sala de Comissões. Estavam lá o Deputado Welling-
ton, Deputado Rafael Leitoa e aí eles disseram que ia ter BRT. Só falta 
a gente dizer: “Oh, mentiroso, conta aí uma mentira para nós!” E aí o 
mentiroso vai lá e diz que vai ter BRT. Nesse dia, nessa entrevista com 
Marcelo Minart, ele questionou: “E aí, Dr. Daniel, vai ter ou não vai ter 
o BRT?” “Vai ter.” “Olha aí, Deputado Wellington, ele disse que vai 
BRT.” Mas, senhoras e senhores, somente uma única saída contra essa 
falta de respeito, Dr. Clisse, contra essa falta de respeito. Só tem uma 
saída contra essa falta de respeito, contra essa humilhação que estão 
passando os baixadeiros. Vou solicitar CPI do Ferry. E eu tenho certe-
za que o Deputado Hélio assina e outros deputados vão assinar nesta 
Casa, o Deputado Zé Inácio, que é baixadeiro. Eu tenho certeza que os 
deputados nesta Casa vão assinar. Vamos propor a CPI do Ferryboat. 
Acabar com esta palhaçada. Só assim vamos investigar a fundo o que 
está acontecendo e solucionar o problema. Vamos solicitar a CPI do 
Ferryboat no estado do Maranhão. É a única forma. É a única saída 
para poder corrigir. Eu ainda estou no tempo. Senhor Presidente, estou 
no tempo. Tenho dois minutos. Estou no tempo, estou no tempo. E eu 
tenho certeza, Deputado César Pires, ombrearam o Deputado Welling-
ton, que, nos últimos sete anos e quatro meses, sempre V. Exa. alardeou, 
levantou a sua voz altiva em defesa dessa população do Estado do Ma-
ranhão. Não contra CPF, não contra o nome de uma pessoa, mas, sim, 
sim, sim, sempre, sim, contra o modelo de gestão arcaico, perseguidor e 
que não mudou nada a vida da população maranhense. Eu tenho certeza 
que V. Excelência, juntamente com o Deputado Wellington, vai assinar 
a CPI do ferry, para que nós possamos, de uma vez por todas, de uma 
vez por todas. Deputado Wellington, ontem se comprometeu. Ontem eu 
disse que não vai ficar mais assim. Eu vou armar minha barraca. Eu vou 
armar a tenda. Eu vou armar a tenda lá naquele ferry. Ou a gente corrige 
esse problema do ferry de uma vez por todas, ou eu que chamo o De-
putado Wellington do Curso. Nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir. 
E o primeiro passo que eu estou fazendo pela Assembleia Legislativa é 
solicitar a CPI do ferry para que nós possamos investigar para onde está 
indo o dinheiro, para investigar essa licitação fraudulenta, para inves-
tigar a incompetência, para investigar, porque estão humilhando tanto 
a população da Baixada maranhense. Só tem um jeito é investigação 
para que aqueles que erraram, aqueles que cometeram desvios possam 
ser punidos e o mais importante: encontrar solução para o problema do 
ferry. População da Baixada maranhense, não se importa mais. Popu-
lação da Baixada, contem com o professor e Deputado Wellington. A 
nossa luta é antiga em defesa dos embaixadeiro , em defesa do trans-
porte de ferry no Estado do Maranhão. E pode ter certeza que eu estou 
renovado, agora que está começando, eu não estou cansado, não estou 
decepcionado, pelo contrário, agora que está começando. Tudo isso que 
estão fazendo com os baixadeiros que utiliza o transporte está me dan-
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do é muito mais força de vontade e determinação para lutar, para que 
o serviço realmente seja de qualidade. Não é possível, não tem mais 
como suportar. Chega, chegou ao limite da humilhação, chegou ao li-
mite. Não tem mais como esperar. Eu já fiquei várias vezes, eu já dormi 
à noite para esperar o ferry, já cheguei às 3h, 4h da manhã para pegar o 
ferry às 10h, e não utilizei a autoridade de deputado estadual. Em um 
minuto, eu concluo, Senhor Presidente. Já me inscreva no Expediente 
Final, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Não vai ter mais Expediente Final, porque não tem mais 
quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Então 
me dê os cinco minutos do tempo da liderança do bloco, por gentile-
za. O senhor é tão bonzinho comigo, please, please! Muito obrigado. 
O que seria do Deputado Wellington sem o professor, ex-reitor, ex-se-
cretário de Educação, Deputado César Pires, para me ajudar, para me 
auxiliar nas minhas ações na Assembleia. Muito obrigado, mestre, meu 
professor, muito obrigado. A nossa luta permanente e vamos percorrer 
a Baixada Maranhense, os municípios e, por meio da internet, utilizar 
os meios das redes sociais para fazer um grande abaixo-assinado, tam-
bém, para que nós possamos consolidar as nossas ações em defesa do 
transporte de ferry, em defesa dos baixadeiros no estado do Maranhão. 
E mais ainda, quem está falando aqui é um deputado que não utiliza a 
autoridade para pegar passagem na frente dos outros, para passar na 
frente dos outros, é um deputado que vai para a fila, é um deputado que 
acordo de madrugada e fica amanhecendo o dia para pegar o transporte 
do ferry, é um deputado que conhece essa realidade, é um deputado que 
sente na pele. O que eu estou falando é um testemunho da população, 
mas de um deputado que sente na pele, um deputado que é igual à popu-
lação, um deputado que sente o que a população sente. E é por isso que 
eu tenho sentido, nos últimos dias, a dor e o sofrimento dos técnicos de 
enfermagem, dos enfermeiros, de pessoas que vêm fazer consultas, de 
pessoas que vão e voltam para a Baixada Maranhense. Essa é a nossa 
luta diária e permanente. Senhor Presidente, aproveito o tempo que me 
resta para tratar da esperança do estado do Maranhão. No tempo que me 
resta, eu quero tratar de algo muito importante. Tenho ainda três minu-
tos restantes do tempo que estou usando para me dirigir à população do 
estado do Maranhão, para dizer que ainda há esperança, para dizer para 
a população do Maranhão que ainda há esperança. Nos últimos 7 anos e 
4 meses aqui, nesta Casa, um deputado atuante, um deputado que nunca 
faltou, um deputado que nunca chegou atrasado, um deputado que fis-
caliza as ações do poder público, um deputado que fiscaliza para que a 
aplicação do dinheiro público seja para a melhoria da qualidade de vida 
da população. Eu estou aqui para dizer para a população que ainda há 
esperança, e é por isso que temos percorrido o Maranhão com a Cara-
vana da Esperança, percorrendo o Maranhão, acompanhando o médico, 
Dr. Lahesio Bonfim, ex-prefeito da pequena cidade de São Pedro dos 
Crentes, considerado um dos melhores prefeitos do Nordeste, um dos 
melhores do Brasil. Serve de exemplo para todos os prefeitos do Estado 
do Maranhão. E agora o ex-prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes 
é pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão. Ele emprestou o 
seu nome, a sua competência, a sua inteligência, o seu modelo de gestão 
para que possa administrar o Estado Maranhão a parti de 1º de janeiro 
de 2022. E é por isso que eu estou aqui para dizer para a população, 
para você que está em casa, na Baixada maranhense, em Bequimão, em 
Pinheiro, em Mirinzal, para você que está em casa, na cidade de Cha-
padinha, para você que está em casa em São Mateus. Ontem eu recebi 
uma ligação, uma informação que todos os dias nos assistem na cidade 
de São Mateus. Eu quero dizer para você da cidade de São Mateus que 
ainda há esperança. Estaremos nesta semana na cidade de São Mateus, 
na caravana da esperança, acompanhando o Dr. Lahésio Bonfim, que 
vai passar, na sexta-feira, em São João do Paraíso, na cidade de Arame, 
a noite de sexta-feira na cidade de Bacabal, na cidade de São Mateus e, 
no domingo, estaremos na cidade de Cantanhede e na cidade de Pirape-
mas. Deputado e professor Wellington do Curso estará acompanhando 
o médico Dr. Lahésio Bonfim na caravana da esperança, levando es-
perança para essas cidades. Falando para essas pessoas olho no olho, 

conversando, mostrando e apresentando soluções para o Maranhão de 
verdade, para o Maranhão que existe, não o Maranhão da propaganda 
que eles colocaram nos últimos sete anos e quatro meses. E é por isso 
que eu apresento ao Maranhão que ainda há esperança. Estamos percor-
rendo o Maranhão na caravana da esperança com o médico Dr. Lahésio 
Bonfim. Por todas as qualidades, por todas as virtudes do Médico Dr. 
Lahesio Bonfim, eu convido você a colocar o sorriso no rosto e venha 
com a gente. Venha com a gente. Nós acreditamos e lutamos todos os 
dias por um Maranhão melhor. E ainda há esperança. Muito obrigado, 
Dr. Lahesio Bonfim por colocar o seu nome à disposição na disputa, 
na pré-campanha ao Governo do Estado do Maranhão. E o Maranhão 
passa a conhecer Dr. Lahesio Bonfim. Não a terceira via, não mais uma 
opção, mas a melhor opção na pré-campanha, na pré-candidatura ao 
Governo do Estado do Maranhão. Dr. Lahesio Bonfim, continue con-
tando com o Professor e Deputado Wellington do Curso. E me per-
guntam: por que o Professor e Deputado Wellington defende o Lahesio 
Bonfim na Assembleia? Por que está andando com Lahesio Bonfim? 
Porque acredito. Porque eu tenho certeza que é a melhor opção para o 
Estado do Maranhão e é por isso que nós ouvimos da população que o 
Maranhão tem jeito, sim. E é por isso que percorremos o Maranhão ou-
vindo a população, para construir o nosso plano de Governo, as nossas 
ações, para apresentar durante a campanha. Hoje, Dr. Lahesio Bonfim 
é pré-candidato.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Atendendo os preceitos regimentais e sem quantidade de 
deputados presentes que atenda, fica prejudicado o Tempo dos Blocos e 
dos demais partidos e o Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.084 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “João Do Vale” ao Grupo Ins-
trumental Pixinguinha. 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João 
do Vale” ao Grupo Instrumental Pixinguinha, em função do desenvolvi-
mento cultural e artístico do Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 12 de maio de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2022, aprovado nos 
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seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.085 /2022

Concede o Título de Cidadã Mara-
nhense à   Senhora Maria Francisca Gual-
berto de Galiza.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à Senho-
ra Maria Francisca Gualberto de Galiza, Desembargadora do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão, natural do Município de Uiraúna, 
Estado da Paraíba.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 12 de maio de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2022, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.086 /2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Senhor Antônio Barbosa de 
Alencar e dá outras providências.

Art. 1º. É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor 
Antônio Barbosa de Alencar, natural da cidade de Quixadá, Estado do 
Ceará.  

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 12 de maio de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 381 DE 10 DE MAIO 
DE 2022.

Abre à Assembléia Legislati-
va, crédito suplementar no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
para o fim que especifica.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com o disposto no art. 43. § 1º, inciso III da Lei Federal 
nº 4.320 de 17.03.64 e no art. 39,§ 1º, inciso I e § 2º da Lei Estadual n.º 
11.516 de 02.08.2021,

RESOLVE

Art. 1º. Fica aberto à Assembléia Legislativa, crédito suplemen-
tar no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), destinado a 
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, conforme Anexo 
I.

Art. 2º. Os recursos para atender ao presente crédito decorrem 
de anulação parcial de dotação consignada no vigente Orçamento, con-
forme Anexo II.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 10 DE 
MAIO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E 134º DA REPÚBLI-
CA.

OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente

GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM
1º Vice-presidente

MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES
2º Vice-presidente

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL
3º Vice-presidente

CÉSAR HENRIQUE SANTOS PIRES
4º Vice-presidente

ANDREIA LOPES MARTINS REZENDE
1º Secretário

CLEIDE BARROSO COUTINHO
2º Secretário

KARLOS PARABUÇU SANTOS FIGUEIREDO DOS
ANJOS

3º Secretário

PAULO ROBERTO ALMEIDA NETO
4º Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°   319/2022

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando 
o deferimento do Requerimento nº 091/2022, de autoria do Deputado 
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

Fábio Braga,

RESOLVE:

CONCEDER 121 (cento e vinte e um) dias de licença ao Depu-
tado Fábio Braga, sendo 03 dias a contar do dia 11 a 13 de abril para 
tratamento de saúde e 118 (cento e dezoito) dias para tratar de interesses 
particulares a contar de 14 de abril a 10 de agosto de 2022.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 

em 19 abril    de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada Andréia Martins Rezende 
Primeira Secretária 

Deputada Dra. Cleide Coutinho 
Segunda Secretária 

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 13.05.2022


