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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 09/06/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
Não há proposições em primeira sessão.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 29/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE ALTERA A RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (RE-
GIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO). 

PROJETO DE LEI Nº 280/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO JOTA PINTO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FILHOS DE NAZARÉ, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 281/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE O MANUSEIO, A 
UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO DE CO-
MERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO, 
ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNICOS 
DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARANHÃO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 015/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DESEM-
BARGADOR DR. PAULO VELTEN, POR ASSUMIR O GOVERNO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SR. AN-
DERSON GUSTAVO TORRES.

PROJETO DE LEI Nº 272/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE DISPÕE SOBRE A COLOCA-
ÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM 
PARQUES, PRAÇAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS QUE SÃO 
DESTINADOS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 273/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA ESTADUAL DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIAS E PESSOAS COM DOENÇAS RA-
RAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 274/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PÁRA FIGUEIREDO, QUE PROÍBE A PESSOA JURÍDICA 
QUE TENHA SIDO CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRABA-
LHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO DE CONTRATAR COM A AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 275/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PÁRA FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A DESTINA-
ÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 
DE 5% DAS UNIDADES DE PROGRAMAS DE LOTEAMENTOS 
SOCIAIS E DE HABITAÇÃO POPULAR NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 276/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE ASSEGURA ÀS MU-
LHERES DEPENDENTES QUÍMICAS O PROCEDIMENTO DE 
LAQUEADURA OU A COLOCAÇÃO DE CONTRACEPTIVO DE 
LONGA DURAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 277/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-

BLICA O INSTITUTO CRESCER LAGO AÇU, CONCEIÇÃO DO 
LAGO – AÇU/MA.

PROJETO DE LEI Nº 278/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL E BENEFI-
CENTE DA VILA ELIZEU MATOS- TIBIRI, SÃO LUÍS - MA.

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

Diretoria Geral de Mesa, 09 de junho de 2022.

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

Presidente, Senhor Deputado Wellington do Curso
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Da-

masceno  

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Ariston, Be-
tel Gomes, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Couti-
nho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Ho-
naiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage, Zé Inácio Lula e Zito Rolin. 

Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, De-
tinha, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino 
Neto, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a 
Senhora Segunda Secretária em exercício para fazer a leitura do Texto 
Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Lê texto Bíblico e Ata) – Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com a 
palavra, a Senhora Primeira Secretária em exercício, para fazer a leitura 
do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – (Lê Expediente). 

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 162 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VI, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - RIALEMA, requeiro 
a Vossa Excelência, a retirada de tramitação do Projeto de Lei Ordi-
nária n.º 465/2022, de minha autoria por motivos de força maior.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 08 de junho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual 
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REQUERIMENTO Nº 163/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, sejam jus-
tificada a minha ausência na Sessão Plenária do dia 08 de junho do ano 
em curso, por estar participando da cerimonia de Assinatura do termo 
de cooperação técnica do projeto de expansão do Colégio Militar no 
estado do Maranhão no palácio dos Leões, em São Luís MA, represen-
tando Este Poder.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís 
- MA, 08 de junho de 2022 - Ana do Gás - Deputada Estadual – PC 
do B 

INDICAÇÃO Nº 4209/2022

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 Paço do Lu-
miar, Maria Paula Azevedo Desterro, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4210/2022

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 Palmeirândia, 
Edilson da Alvorada, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 

promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4211/2022

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 Paraibano, Va-
nessa Furtado, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4212/2022

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) de Parnarama, 
Raimundo Silveira, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4213/2022

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) de Passagem 
Franca, Marlon Torres, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4214/2022

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 Pastos Bons, 
Enoque Mota, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4215/2022

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 Paulino Neves, 
Raimundinho Lidio, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
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eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4216/2022

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 Paulo Ramos, Adailson 
Machado, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/Mi-
nistério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4217/2022

Senhor Presidente,

Na 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) de Pedreiras, 
Vanessa Maia, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4218/2022

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) de Pedro 
do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4219/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
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cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, 
RONILDO CAMPOS SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4220/2022

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 Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4221/2022

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 Peritoró, Josue 
Pinho Da Silva Junior, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4222/2022

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 Pinheiro, Lu-
ciano Genésio, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.gov.br
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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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4223/2022

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) de Pinda-
ré-Mirim, Alexandre Colares Bezerra Júnior, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4224/2022

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 Pio XII, AU-
RELIO PEREIRA DE SOUSA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por 
meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-

natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4225/2022

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 Pirapemas, 
Fernando Cutrim, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4226/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
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ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Poção de 
Pedras, Francisco Pinheiro, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4227/2022

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 Porto Franco, 
Deoclides Macedo, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4228/2022

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 Presidente Du-
tra, Raimundo da Audiolar, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4229/2022

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) de Presidente 
Juscelino, Dr. Pedro Ramos, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.gov.br
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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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4230/2022

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 Presidente 
Médici, Janilson Dos Santos Coelho, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4231/2022

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) de Porto 
Rico do Maranhão, Aldene Nogueira Passinho, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-

natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4232/2022

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 Presidente 
Sarney, Valeria Moreira Castro, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por 
meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4233/2022

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) de Presidente 
Vargas, Fabiana Rodrigues Mendes, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4234/2022

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) de Primeira 
Cruz, Ronilson Araujo Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4235/2022

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 Raposa, Eudes 
Barros, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/Mi-
nistério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4236/2022

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 Riachão, Rug-
gero Felipe Menezes Dos Santos, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por 
meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
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da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4237/2022

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 Ribamar Fi-
quene, Cociflan Silva do Amarante, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4238/2022

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 Rosário, Cal-
vet Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/Mi-
nistério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4239/2022

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 Sambaíba, Fa-
tima Dantas, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Progra-
ma Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/
Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4240/2022

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) de Santa Filome-
na do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4241/2022

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 Santa Helena, 
Zezildo Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4242/2022

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 Santa Inês, Fe-
lipe dos Pneus, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4243/2022

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 Santa Luzia 
do Paruá, Vilson Ferraz, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 
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Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 

eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4244/2022

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 Santa Luzia, 
Francilene Paixao De Queiroz, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4245/2022

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 Santa Quitéria 
do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 

da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4246/2022

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 Santa Rita, 
Hilton Gonçalo De Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4247/2022

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) de Santana do 
Maranhão, Marcio Santiago, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4248/2022

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 Santo Amaro 
do Maranhão, Leandro Moura, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por 
meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4249/2022

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) de Santo 
Antônio dos Lopes, Emanuel Lima De Oliveira, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4250/2022

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 São Benedi-
to do Rio Preto, Wallas Gonçalves Rocha, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-



  16       SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4251/2022

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) de São Bento, 
Carlos Dino Penha, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4252/2022

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 São Bernardo, 
João Igor, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Programa 
Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/Mi-
nistério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4253/2022

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 São Domingos 
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, a fim de que apre-
cie a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Esco-
la, instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, 
de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4254/2022

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) de São Domingos 
do Maranhão, Kleber Alves De Andrade, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, insti-
tuído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 
de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4255/2022

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 São Francisco 
do Brejão, Ronei Alencar, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4256/2022

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 São Félix de 
Balsas, Marcio Pontes, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4257/2022

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 São Francisco 
do Maranhão, Adelbarto Rodrigues Santos a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
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da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4258/2022

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) de São João 
Batista, Emerson Livio Soares Pinto, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4259/2022

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 São João do 
Carú, ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, a fim de que 
aprecie a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na 
Escola, instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 
357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4260/2022

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) de São João 
do Paraíso, Roberto Regis De Albuquerque, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4261/2022

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) de São João 
do Soter, Joserlene Silva Bezerra De Araújo, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4262/2022

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) de São João 
dos Patos, Alexandre Magno Pereira Gomes, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 

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 4263/2022

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) de São José 
de Ribamar, Julio Cesar De Sousa Matos, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4264/2022

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) de São José 
dos Basílios, Creginaldo Rodrigues De Assis, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
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ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4265/2022

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) de São Luís, 
Eduardo Braide, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4266/2022

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 São Luís Gon-
zaga do Maranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, a fim de que 
aprecie a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na 
Escola, instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 
357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 

pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4267/2022

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 São Mateus do 
Maranhão, Ivo Rezende, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4268/2022

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 São Pedro da 
Água Branca, Marília Gonçalves, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por 
meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4269/2022

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 São Pedro dos 
Crentes, Romulo Costa Arruda, a fim de que aprecie a possibilidade 
de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por 
meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4270/2022

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 São Raimun-
do do Doca Bezerra, Seliton Miranda, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4271/2022

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 São Roberto, 
Danielly Trabulsi, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
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natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4272/2022

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 São Vicente 
Ferrer, Adriano Freitas, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4273/2022

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 São Raimundo 
das Mangabeiras, Accioly Cardoso, a fim de que aprecie a possibili-

dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4274/2022

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) de Satubinha, 
Santos Franklin, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4275/2022

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 Senador Ale-
xandre Costa, Orlando Mauro Sousa Arouche, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4276/2022

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 Senador La 
Rocque, Bartolomeu Gomes Alves, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 

eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4277/2022

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 Serrano do 
Maranhão, Valdine De Castro Cunha, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4278/2022

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 Sítio Novo, 
Antonio Coelho Rodrigues, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
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crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4279/2022

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 Sucupira do 
Norte, MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4280/2022

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 Sucupira do 
Riachão, Walter Azevedo, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4281/2022

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 Tasso Fragoso, 
Roberth Cleydson Martins Coelho, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4282/2022

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 Timbiras, Dr. 
Antonio Borba, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4283/2022

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) de Timon, 
DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 

da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 
Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 

eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4284/2022

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 Trizidela do 
Vale, Dr. Deibson Bale, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4285/2022

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 Tufilândia, Vil-
dimar Alves Ricardo, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 
Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Porta-
ria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
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da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4286/2022

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 Tuntum, Fer-
nando Pessoa, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4287/2022

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 Turiaçu, Ede-
sio Cavalcanti, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Pro-
grama Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria 
GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4288/2022

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 Turilândia, 
Paulo Curio, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Progra-
ma Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/
Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4289/2022

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 Tutóia, Rai-
mundo Nonato Abraão Baquil, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4290/2022

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 Zé Doca, Josi-
nha Cunha, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao Progra-
ma Primeira Infância na Escola, instituído por meio da Portaria GM/
Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 

eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4291/2022

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 Urbano San-
tos, Clemilton Barros Araújo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4292/2022

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 Vargem Gran-
de, Jose Carlos De Oliveira Barros, a fim de que aprecie a possibili-
dade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
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crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4293/2022

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 Viana, Carlos 
Augusto Furtado Cidreira, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio 
da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4294/2022

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 Vila Nova dos 
Martírios, Jorge Vieira, a fim de que aprecie a possibilidade de ade-
rir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído por meio da 
Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4295/2022

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) de Vitória 
do Mearim, Raimundo Nonato Everton Silva, a fim de que aprecie 
a possibilidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, 
instituído por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 
17 de maio de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4296/2022

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 Vitorino Frei-
re, Luanna Martins Bringel Rezende, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de aderir ao Programa Primeira Infância na Escola, instituído 
por meio da Portaria GM/Ministério da Educação nº 357, de 17 de maio 
de 2022.

O  Programa Primeira Infância na Escola foi instituído 
pela Portaria nº 357, de 17 de maio de 2022 e tem como propósito 
promover, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, iniciativas que elevem a qualidade 
da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A adesão ao Programa é voluntária e será realizada mediante assi-
natura de termo, pelo secretário de educação do ente federado, disponi-
bilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
– Simec. O prazo de adesão será de 17 de maio a 29 de julho de 2022.

Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
lidade da educação infantil e maximizem os esforços para o atingimento 
da meta 1 do Plano Nacional de Educação. 

Para mais informações, entre em contato por meio do endereço 
eletrônico: primeirainfância@mec.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 Programa “Primeira Infância 
na Escola”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho 
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 4297 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Paulo Victor, Secretário Estadual de Cultura do Maranhão, soli-
citando apoio para realização do evento “São João do Maranhão” no 
Município de Itapecuru Mirim.

Com o objetivo de resgatar a cultura do nosso São João e incenti-
var também o atrativo para o setor comercial no município, é de grande 
importância a realização das festividades juninas impulsionando os se-
tores turísticos, econômicos e culturais de toda Região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 06 DE JUNHO DE 2022. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4298/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vido o Plenário, seja enviado expediente ao Ex.mo Senhor Presidente do 
Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e aos Ex.mos Senhores(as) Senado-
res(as) do Maranhão; ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Federal, 
Deputado Arthur Lira, e aos Ex.mos Senhores Deputados Federais do 
Maranhão,  solicitando apoio na aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 101/2019, de autoria do Deputado Mauro Nazif.

A referida proposta visa conceder plano de saúde aos servidores 
da extinta Sucam (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), 
admitidos até 31 de dezembro de 1988 e que operacionalizaram ou, de 
qualquer outra forma, tiveram contato com o inseticida DDT (Dicloro-
-Difenil-Tricloroetano) ao exercerem os cargos de agente de saúde pú-
blica, guarda de endemias, motorista e condutor de lanchas, no combate 
ao controle da malária, chagas e outras endemias.

Importante registrar que conceder plano de saúde a esses traba-
lhadores e suas esposas não se trata de privilégio a um grupo de pessoas 
em detrimento de tantos outros brasileiros, e sim uma excepcionalidade, 
de forma que o Estado possa fazer uma urgente reparação com assis-
tência médica àqueles que se expuseram por décadas ao emprego de 
inseticidas no âmbito do serviço público, e, por conta disso, num fla-
grante acidente de trabalho, encontram-se acometidos pela intoxicação 
e demais comorbidades dela derivadas. Da mesma forma, encontram-se 
suas esposas, que, por décadas, lavaram roupas impregnadas de seus 
esposos com os inseticidas citados.

Assim, indicamos a presente proposição e envidamos o nosso 
apoio pela aprovação da referida PEC 101/2019, e pedimos o apoio dos 
Ex.mos Senadores e Deputados Federais nessa luta para que, tão logo, 
seja votada e aprovada a proposta em comento, na certeza de merecer 
a melhor acolhida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 08 DE JUNHO DE 2022. - “É de Luta. É 
da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4299 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FORMOSA DA 
SERRA NEGRA, o(a) Senhor(a) CIRINEU RODRIGUES COSTA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  
que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SER-
VIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CON-
SULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
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mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4300 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FERNANDO 
FALCÃO, o(a) Senhor(a) RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que 
segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVI-
ÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSUL-
TÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

         Na qualidade de representante do município no Parlamento 
Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propo-
situra.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4301 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de FEIRA NOVA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LUIZA COUTINHO MACEDO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  
que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SER-
VIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CON-
SULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 

assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

         Na qualidade de representante do município no Parlamento 
Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propo-
situra.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4302 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ESTREITO, 
o(a) Senhor(a) LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que se-
gue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS 
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO 
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4303 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
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caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ESPERAN-
TINÓPOLIS, o(a) Senhor(a) ALUISIO CARNEIRO FILHO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que se-
gue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS 
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO 
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4304 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DUQUE BACE-
LAR, o(a) Senhor(a) FRANCISCO FLÁVIO LIMA FURTADO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que 
segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVI-
ÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSUL-
TÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4305 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DOM PEDRO, 
o(a) Senhor(a) AILTON MOTA DOS SANTOS, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que segue em Anexo) 
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS 
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMA-
CÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4306 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de DAVINÓ-
POLIS, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS 
SANTOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 
28/08/2019 (  que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRI-
ZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBI-
TO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MA-
RANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4307 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CURURUPU, 
o(a) Senhor(a) ALDO LUIS BORGES LOPES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que segue em Anexo) 
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS 
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMA-
CÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4308 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de COROATÁ, 
o(a) Senhor(a) LUIS MENDES FERREIRA FILHO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que segue 
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS 
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO 
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 

nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4309 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CONCEIÇÃO 
DO LAGO-AÇU, o(a) Senhor(a) DIVINO ALEXANDRE DE LIMA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  
que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SER-
VIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CON-
SULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4310 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de COLINAS, o(a) 
Senhor(a) VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que se-
gue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS 
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CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO 
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4311 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de COELHO 
NETO, o(a) Senhor(a) BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que se-
gue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS 
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO 
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4312 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CODÓ, o(a) 
Senhor(a) JOSE FRANCISCO LIMA NERES, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que segue em Anexo) 
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS 
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMA-
CÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4313 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CIDELÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que 
segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVI-
ÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSUL-
TÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

     Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4314 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CHAPADINHA, 
o(a) Senhor(a) MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (  que se-
gue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS 
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO 
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4315 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CENTRO 
NOVO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) MOAB DO NASCIMEN-
TO DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 
de 28/08/2019 (  que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRE-
TRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂM-
BITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 

sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido vai à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora em exercício, hoje na 
presidência, deputada Thaiza, deputado, meu parente Soares, Zé Inácio, 
senhoras e senhores, fizemos aqui há uns quinze dias, uma audiência 
pública, com relação ao transporte do ferryboat, no nosso Estado. 
Uma audiência tranquila, transparente, todos nós nos comprometemos, 
o secretário da MOB, Dr. Celso, vários deputados que estão aqui 
agora neste momento. E nós externamos naquele momento a nossa 
preocupação com esse transporte que é de fundamental importância 
para nosso Estado. É indispensável hoje, posso dizer assim, essa 
trafegabilidade unindo o nosso Estado, a nossa capital principalmente a 
nossa Baixada e demais cidades que precisam ser trafegadas pela MA-
314. A MA-314 começa em Vitória do Mearim e vai até Nunes Freire. 
A MA-014 com o transporte dessa travessia do ferry liga toda a nossa 
Baixada oriental, ocidental, enfim, todo o litoral maranhense. Além de 
servir também para o Médio Mearim que você sai por Vitória do Mearim 
ligando principalmente quando as nossas estradas ficam deterioradas, 
que, aliás, só vivem deterioradas as nossas estradas. Há 7 anos que a 
intrafegabilidade tomou conta das nossas estradas. Se não bastasse, 
deputado Wellington, Presidente em exercício, quando você tem algum 
enfermo nas ambulâncias cansado de chegar aqui em São Luís, já a 
óbito, que não dar tempo de ser socorrido, então transtorno total para 
nossa sociedade. Nós tivemos a notícia hoje que a embarcação que veio, 
deputado Wellington você também está acompanhando isso, deputado 
Zé Inácio, que também é da Baixada ainda não vi deputado Zé Inácio se 
pronunciar aqui com relação ao ferry. Não tem certificado, certificação 
deputado, o ferry que teve, deputado Adelmo não pode trafegar, está 
aí a Marinha supervisionando e não vai ter condições, mais um outro 
ferry por falta de manutenção ele desgovernou esta semana além de 
outro também que está em manutenção, manutenção preventiva que 
já deveria ter sido feito há muito tempo, conclusão: hoje só tem dois 
ferries, deputado Zé Inácio, você sair agora você não vai conseguir 
atravessar, mas se bem que você não tem problema, você pega seu 
avião particular, pega aqui pousa em Bequimão não tem problema de 
trafegabilidade, nós temos, eu também tenho então...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) – 
Deputado Hélio, infelizmente esse é Pequeno Expediente, V.Exa. sabe 
que nós não andamos de avião, já tive de carona com V.Exa. alguma 
vez eu não tenho essa lembrança, mas não é do costume nosso viajar 
para a Baixada de avião, V.Exa. sabe muito bem disso, eu levo em 
consideração a sua capacidade de ser um grande humorista, mas quero 
que fique registrado, V.Exa. sabe que nós andamos todo o Estado do 
Maranhão percorrendo, mas de carro.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Aquele em que 
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andamos foi emprestado, porque o seu estava em manutenção, mas, 
gente, vamos aqui tratar de um assunto de bastante relevância que nos 
preocupa, Deputado Zé Inácio. Hoje só há dois ferrys funcionando 
precariamente. Esse outro ferry, tão propagado que vinha para ajudar no 
restabelecimento desse tráfego, infelizmente, não deu certo, Deputado 
Wellington, não deu certo, continua pior, porque inviabilizou os outros 
de serem restabelecidos, contando que a Marinha ia liberar, mas, 
infelizmente, não liberou e o caos continua, Deputada Thaiza, o caos 
continua pior ainda nessa travessia. Então não sei, nós temos que nos 
reunir, a Casa tem que tomar providências, temos que ver os caminhos 
que nós vamos ter que encontrar para solucionar esse problema tão 
grave. Eu sou até contra CPI, essas coisas, porque, às vezes, você se 
altera, mas eu já sou a favor, deputado, sou a favor que se apure isso aí 
com a maior seriedade, com a maior presteza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Libera um minuto para o Deputado 
Hélio Soares, que ele está falando da CPI e inclusive já assinou. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Infelizmente, não 
vejo outra saída, porque parece que o governo brinca com as necessidades 
dos nossos usuários, não só dos usuários, mas de todos nós. Foi feito 
um pacto aqui, eu saí até animado, conheço todo mundo da MOB, 
são pessoas importantes, pessoas boas, notáveis, mas são inoperantes, 
porque não cumprem e não cumpriram com o que foi estabelecido aqui 
nesta Casa. Como esta Casa, nossa Assembleia, é a ressonância da 
população, não há outro caminho, não tem outra instituição para que o 
usuário possa reclamar. A Casa é a ressonância, como eu tenho falado, 
da nossa população. A Assembleia é o instrumento institucional que dá 
proteção a todos os nossos usuários, a todos os cidadãos. Se você se 
sente prejudicado, sente os seus direitos feridos, tem que procurar as 
instituições que nos dão cobertura, nos dão garantia para exercermos o 
nosso estado democrático de direito. Fica aqui mais uma vez, senhoras e 
senhores deputados, o meu protesto, a minha indignação com o descaso 
dessa travessia do ferryboat indispensável hoje nos nossos dias. Muito 
obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, a Deputada Mical 
Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - A Deus seja a glória. Senhor Presidente, deputados 
e deputadas, amigos da imprensa, internautas, telespectadores, assim 
como os funcionários desta Casa Legislativa, eu cumprimento na graça e 
paz de Deus. Quero cumprimentar os meus colegas deputados que estão 
de maneira remota, o nosso Deputado Edivaldo Holanda, Deus abençoe 
ricamente. Minha gente, no segundo domingo de junho, próximo agora, é 
celebrado anualmente o Dia do Pastor Evangélico. Como filha de pastor 
e representante do povo evangélico no Parlamento, eu venho, nesta 
oportunidade, prestar a minha homenagem a esses homens valorosos 
que receberam o mais excelente chamado de Deus. De diferentes 
formas e circunstâncias, Deus, em sua graça, chama homens imperfeitos 
e com falhas para serem seus ministros enviados diretamente por ele 
com o fim de guiarem, em conexão com os Céus, o que tem de mais 
precioso neste mundo, que são os seus filhos. Recentemente, durante a 
pandemia, a relevância desse chamado ficou ainda mais evidente, pois, 
de uma forma geral, num dos momentos mais críticos de nossa história, 
por meio da liderança de inúmeros pastores em comunhão com a igreja 
confiada aos seus cuidados, o consolo de Deus alcançou muitas vidas, 
pois, onde nem mesmo a mão do Estado consegue chegar, a mensagem 
do amor de Deus alcança os corações, trazendo alento aos aflitos e pão 
aos famintos, por meio desses abnegados servos do Senhor, que são 
os nossos pastores. Durante vários meses, por orientação sanitária, 
buscaram equilíbrio e sabedoria, proteger a sua saúde e a saúde das 
ovelhas que Deus lhe confiou, assim fizeram os pastores. Porém, por 
outro lado e nem os desafios, no caso aos desafios locais, sei que vários 
pastores homens e mulheres que foram separados por Deus, para até 
mesmo perderem suas vidas, por amor a Ele conforme está escrito no 
livro de Mateus cap. 16 e ver. 25 se arriscaram na tentativa de aliviarem 
a dor, a fome, o sofrimento, e a insegurança nesse período tão difícil. A 

você, pastor, que fez a diferença na vida de muitas pessoas, saiba que 
temos consciência que palavras aqui apenas, poderão dar uma amostra 
da nossa eterna gratidão por tudo o que fez e faz, se doando pelo reino 
de Deus e pelo bem-estar do povo maranhense para a glória do Senhor. 
Aliás, reconheço se estou de pé, hoje aqui no Parlamento, devo muito a 
estes valorosos pastores que têm orado por mim dia após dia, e confiar no 
privilégio de lhes representar aqui nesta Casa, que honra, meus queridos 
pastores, sou grata a todos vocês, homens e mulheres abnegados que 
não abrem mão do seu chamado e se sacrificam a serviço do Reino 
de Deus. Eu lembro aqui, deputada Thaiza Hortegal, que certa feita o 
famoso pastor evangelista americano Billy Graham, acredito que ouviu 
falar sobre ele, ele foi convidado por membros do Partido Republicano 
para se candidatar ao cargo de Presidente dos Estados Unidos, e sua 
resposta muito sábia e que demonstra bem o sentimento do bom pastor 
que não abre mão do seu chamado, ele respondeu da seguinte forma, 
sou embaixador de Cristo e não vou rebaixar este chamado para ser 
um simples Presidente dos Estados Unidos. Que chamado excelente, 
que chamado excelente o chamado pastoral. Eu nasci em berço cristão 
quando o meu pai, quando eu nasci meu pai já era pastor, sei bem que o 
Ministério Pastoral é marcado por muitas lutas e dificuldades...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Libere o tempo que for necessário dada 
a importância do assunto para a deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Pois, já 
dizia o poeta, olha só deputado Wellington, ser pastor é amar ainda que o 
seu amor não seja correspondido, ser pastor é visualizar o que ninguém 
consegue ver e acreditar que sonhos pode se tornar realidade, ser pastor 
é abraçar criança já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é 
conversar com os anciãos da igreja, mesmo que a história deles já tenha 
sido contada várias e várias vezes e ter no olhar o respeito por aqueles 
que já trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é apresentar 
a sua ovelhinha ao Senhor, tenra e pequena, sob o olhar emocionado 
dos pais. Ser pastor é estar no casamento falando à noiva de branco, 
trêmula e emocionada e ao noivo ansioso que segura a mão da amada, 
que a vida é bela, mas trará, desengano. Ser pastor é se despedir de um 
irmão querido, uma ovelha que cuidou com tanto zelo, ou mesmo um 
companheiro das lides do Evangelho que foi chamado novamente pelo 
Senhor, chorar por ele e dizer: até breve, meu amigo. Ser pastor é sorrir, 
quando o coração está chorando, é abençoar quando, na sua própria 
vida, só existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada 
que sofre com os filhos ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. 
Ser pastor não é título, é o homem que se torna a palavra que se vive 
todos os dias, as dificuldades que são superadas e os testemunhos que 
vão se formando. Ser pastor é simples e humilde, tendo os olhos sempre 
fitos no campo. Feliz Dia do Pastor a você meu nobre irmão, tanto aos 
que anda estão iniciando a sua jornada ministerial, como ao experiente 
obreiro que tanto já fez pelo Reino de Deus, são exemplos para nós. 
Desta forma, aqui, eu quero parabenizar e fazer menção o nome do meu 
pai, decano da Assembleia de Deus no Maranhão, com mais de 53 anos 
de ministério pastoral, que liderou a nossa igreja, a Assembleia de Deus, 
no estado, por mais de 17 anos, sendo o único membro da convenção 
maranhense a alcançar a vice-presidência nacional da Assembleia de 
Deus no Maranhão. Eu quero abraçar e homenagear todos os pastores 
maranhenses. Somente a eternidade poderá pagar com justiça, bem 
como em plenitude as grandes bênçãos proporcionais a nossa gratidão 
que desejamos a você por esta data. Quero citar aqui alguns nomes 
como o do nosso presidente da nossa convenção Ceadema, Convenção 
Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, Pastor 
Francisco Soares Raposo Filho; o meu pai presidente de honra desta 
convenção, Pastor Pedro Aldir Damasceno; o pastor da Assembleia de 
Deus aqui em São Luís, o Pastor José Guimaraes Coutinho; o pastor da 
Assembleia de Deus do Tirirical, Pastor Osiel Gomes; também o pastor 
em São José de Ribamar, Pastor Moacir Luiz dos Santos; da Assembleia 
de Deus em Paço do Lumiar, o Pastor Jairon Domingos de Melo; Pastor 
da Assembleia de Deus em Vila Brasil, Pastor Luís Rio dos Santos; 
Pastor da Assembleia de Deus em Raposa, Pastor Francisco Assis Vieira; 
pastor da Assembleia de Deus em Cohatrac, Pastor Joás Albuquerque; 
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Pastor da Assembleia de Deus Jardim Tropical, Pastor Manoel Muniz 
Mendes; da Assembleia de Deus em Mata Grande, Pastor Djano 
Bezerra; da Assembleia de Deus em Calhau, Pastor Misael Mendes; 
pastor da Igreja da IBA, pastor Joaquim Neto; e também o nosso 
querido amigo, Pastor Rodrigo Arraes, pastor da Igreja Fogo Santo; 
Pastor Eudes, do Ministério Mais; Apóstolo Silva Antônio, da Igreja 
Quadrangular; Pastor Paulo Guilherme, da Igreja Graça; Pastor Jamil, 
da Assembleia de Deus Cristo para Todos; Pastor Siclay, da Assembleia 
de Deus de Madureira, pastor presidente dela; Pastor Amarildo e Pastor 
Marvel, da Assembleia de Deus em Cohatrac, Madureira; Presbiteriana 
Renovada, Pastor Erasmo Carlos; e também da Universal, Bispo Edgar 
Bruno e pastor Valdir Andrade; da Primeira Igreja Batista, Pastor 
Eliezer Lourenço; Comunidade Viva, Bispo Mario Porto; Ministério 
Kairós, Pastor Robson Góes; Comunidade Vale da Benção, Pastor Ney; 
Projeto Geração Missionária, Pastor Ítalo; da Assembleia de Deus em 
missão continental, Samuel Garden; Ministério de Gideões Casa de 
Oração, Pastor Charles Douglas. Assim, todos os pastores, de todas 
as denominações, que Deus, em sua infinita graça, possa continuar 
abençoando os seus ministérios. Eu também aproveito a oportunidade 
para parabenizar a igreja evangélica Assembleia de Deus da cidade de 
Viana que tem como pastor-presidente o meu pai, em comemoração aos 
98 anos de fundação, ontem, 8 de junho. A Assembleia de Deus, em 
Viana, é a segunda igreja a ser fundada no estado do Maranhão, depois 
da igreja aqui em São Luís. Parabenizo todos os irmãos que pertencem 
à igreja evangélica Assembleia de Deus, da qual eu sou membro. Deus 
abençoe ricamente. É isso, Senhor Presidente. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputada Mical Damasceno, parabéns 
pelo pronunciamento. Parabéns pela sensibilidade. Que Deus continue 
abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Tudo que tocares 
seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Com a palavra, Deputada 
Thaiza Hortegal, por cinco minutos, sem aparte.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem 
revisão da oradora) - Bom dia a todos colegas deputados, membros 
da imprensa, TV Assembleia, Radio Assembleia e todos que nos 
acompanham pelas redes sociais. Hoje começo falando, amiga Mical, o 
que ressalta o Salmo 118. 25: “Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-
nos prosperar, Senhor, nós suplicamos”. Começa com este texto bíblico 
porque é com esse sentimento que eu subo nesta tribuna hoje. Após a 
fala do Deputado Hélio Soares, que já falou aqui sobre a situação do 
ferryboat, mais uma vez nesta semana, eu subo para falar nesta tribuna 
sobre essa situação. Algo que já era de fato nítido, que não precisava 
ser da Marinha para poder entender que aquela balsa que veio, que o 
governo chamou de nova, uma balsa velha que chamou de ferry novo, 
não tinha condição de suportar a travessia da Baía de São Marcos. 
Basta entender um pouco de geografia. Existe um boqueirão na Baía 
de São Marcos, nós temos um momento de seis variações de maré, 
então geralmente nos meses de setembro, outubro, novembro a maré 
fica muito revolta, e muito vento a quase cem quilômetros por hora 
então era brincar, é brincar com a vida dos baixadeiros, o sentimento 
que eu subo aqui hoje é saber o porquê que os baixadeiros estão sendo 
excluídos, excluídos, nós não temos estradas para irmos por terra que a 
MA-014 inclusive com vários pedidos meus aqui para que pudesse ser 
recuperada, ela nunca foi recuperada, está intrafegável o trecho de Vitória 
do Mearim até a cidade de Pinheiro se torna intrafegável, e se chega no 
ferryboat não se tem ferryboat. Hoje o exemplo é só estamos com duas 
embarcações funcionando, pelo amor de Deus o que é que o Governo 
está esperando fazer? Que me desculpe o Vice-Prefeito, Presidente da 
MOB, mas ele não tem competência no momento para administrar 
esse caos, deputado Wellington, você que vem acompanhando junto 
comigo V.Exa. sabe da necessidade, sabe da calamidade que está ali, 
estão querendo calar, isolar, humilhar mais de um milhão de pessoas 
que ali dá acesso até o Litoral maranhense, deputado Hélio Soares, 
estão calando a voz mais nós representantes da Baixada temos que vir 
aqui e dizer que nós não vamos aceitar porque o Governo do Estado já 
provou que não tem competência para administrar esse órgão e nós não 
podemos ficar calados....

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de 
Ordem) – Não cabe aparte deputada, mas só para corroborar com seu 
pronunciamento com a benevolência do nosso Presidente e a ponte do 
Central, fizeram a ponte e não fizeram a estrada, é uma ponte ligando 
nada a lugar nenhum.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – A 
cada dia é isso, é um governo de enganação, está sendo enganação, 
estão tirando a população da baixada pra palhaçada. E eu subo aqui, 
hoje realmente indignada, frustrada, decepcionada, porque eu estou 
vendo o meu povo ser isolado, é um povo que não tem direito, hoje, 
de voz, de ida e vinda. Será se eles não têm noção da proporção do 
caos que se cria isso? Quando se fala em educação os professores da 
UFMA, da UEMA não conseguem chegar há tempo pra dá aulas, os 
alunos estão ficando sem aula, os médicos estão ficando sem conseguir 
chegar no horário dos seus plantões, os hospitais estão ficando sem 
médico, promotores, juízes, estão ficando lá adiando audiências porque 
não tem como chegar na cidade. Isso é um absurdo, uma calamidade. 
Então, se o governo já provou que não tem competência porque são 
incompetentes, foram irresponsáveis na questão do ferry, porque não 
é um problema de hoje, é um problema que se assola há muito tempo, 
mas, nos últimos três anos e seis meses, a gente vem cobrando aqui, 
praticamente semanalmente, cobrando melhorias. Então, dizer hoje que 
não tem barco, que não tem balsa, não é um problema de hoje. Torno 
a repetir: foram gastos quinhentos milhões na comunicação, mas não 
teve vinte milhões para comprar uma nova embarcação. A gente está 
aqui preocupado, antigamente a gente estava preocupado adquirir só 
a melhoria dos ferry, hoje nós estamos preocupados com a segurança, 
com a qualidade do serviço. Então, hoje, você vê a situação triste, a 
situação que não se pode mais ter o que fazer e provou a incompetência, 
a irresponsabilidade do governo do Estado em relação a isso, então 
eu convoco aqui os deputados, principalmente aqueles que têm a 
votação na Baixada. Vamos formar uma comissão de deputados, vamos 
mobilizar a bancada federal, deputado Hélio Soares, convido você para 
juntar a bancada federal, vamos mobilizar o Senado e se for preciso 
vamos até o Presidente, porque o Estado do Maranhão provou que 
não tem competência para administrar esse órgão chamado ferry. E a 
população da Baixada está excluída, sendo humilhada, sendo calada 
a voz deles ali e se isolando de uma região, então aqui eu convoco 
você, convoco o deputado Neto, que já dirigiu a Audiência, presidiu, ao 
deputado Zé Inácio que é da Baixada, a Wellington que sempre teve, e 
muito me admiro companheiro Wellington, a ausência durante esse caos 
do PROCON. Cadê o PROCON que não está parecendo agora com o 
direito do consumidor? Foi tanto falado nessa Casa aqui de PROCON, 
de direito do consumidor e hoje a gente não vê deputado aqui para poder 
buscar junto ao PROCON uma solução e cobrar. Então, aqui eu quero 
enaltecer e parabenizar a promotora Lítia Cavalcante, pelo seu excelente 
desempenho, por ter acompanhado, por ter realmente sido muito segura 
nas suas palavras quando disse junto a Capitania dos Portos, que não 
tinha a Marinha, condições desse ferry trabalhar, atravessar. E hoje vou 
me reunir com o vice-prefeito da FAMEM, prefeito Luciano que ali 
está na maior cidade da Baixada Maranhense, para que a gente possa 
fazer uma mobilização dos prefeitos da região e possa ir a Brasília 
em busca das melhorias. Seja onde for, nós iremos encontrar solução 
buscando esse ferry. Há de aparecer uma embarcação, há de ter uma 
solução. A gente não vai buscar nem fechar portas, porque a gente vai 
chegar em Brasília e é um presidente ou outro para fazer graça para 
governo. Nós estamos aqui é para representar a população e ofertar uma 
melhor qualidade de vida e segurança no transporte aquaferroviário do 
Maranhão. Então aqui fica o meu repúdio, aqui fica a minha indignação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Mais um minuto à Deputada Thaiza, 
por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – Fica 
a minha indignação e a minha frustração. De fato, dizer que o governo 
não teve responsabilidade com os ferrys, ele não teve um pingo de 
respeito com aquela população. Se não tem respeito pela população, 
não merece o nosso voto, não merece ter a voz daquele povo calado que 
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aqui pode, hoje, ter aqui a nossa voz na Assembleia como representante 
da Baixada. Nossa voz irá ecoar nos quatro cantos do Maranhão e, se 
for preciso, do país. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, o Deputado Vinícius 
Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, quero corroborar com as palavras da 
Deputada Thaiza Hortegal e também quero me colocar à disposição 
dessa luta constante. Realmente, muitos parlamentares preocupados e 
compromissados com a população da Ilha e da Baixada Maranhense. 
Realmente, estamos nessa luta, sentindo o clamor e o desespero 
popular dessas regiões. É muito importante também ressaltar que 
agora os deputados modernistas também possam se manifestar para dar 
satisfação à população, porque o que a gente vê agora, como colocou 
bem a Deputada Thaiza Hortegal, é que muitos deputados aqui que se 
escondem atrás do mandato e do apoio da base do governo. Agora, nós 
temos que defender, como sempre fizemos, eu e a Deputada Thaiza 
Hortegal, Deputado Hélio Soares, como V. Ex.ª, Deputado Wellington 
do Curso, temos que defender o nosso povo, esse que realmente nos 
coloca aqui e precisa da mão amiga, tanto do deputado como da 
Assembleia Legislativa. Parabéns, Deputada Thaiza Hortegal, pelo 
pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, Deputado Neto 
Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, todos que nos acompanham por meios digitais, TV 
Assembleia, imprensa que se encontra presente aqui nesta sessão. 
Presidente, Deputados Vinícius, eu quero tratar de um assunto aqui que 
ontem o STJ julgou e que, talvez, não esteja entendendo o que está 
julgando. Inclusive nós vamos propor aqui, na Assembleia Legislativa, 
uma audiência pública para trazer as autoridades deste estado para 
compreenderem, Deputado Hélio, o que é hoje a realidade das famílias 
que têm pessoas com autismo, porque, data venia, desculpem os 
senhores deputados, o que o STJ fez ontem foi um crime, porque este 
rol taxativo na ANS é excludente e mata. Primeiro que o Sistema Único 
de Saúde do país não dá conta de atender as pessoas com autismo. Aqui 
no estado, agora, até crianças com autismo só são atendidas até 12 anos 
de idade, Deputada Betel, como se com 12 anos acabasse o autismo. Se 
o SUS já não dá conta de atender as pessoas que têm condição de pagar 
um plano de saúde, que por uma questão lógica, óbvia, aquela resolução 
da ANS não vai falar sobre todos os tratamentos que existem, senão, 
ela vai ter fazer uma resolução com a quantidade enorme de papel que 
vai ser para colocar todos os tratamentos que existem. É por isso que 
a justiça entendia que aquele rol de atendimentos que tem na ANS, 
Deputado Hélio, era apenas exemplificativo, porque isso é lógico, isso 
é racional. Existe um negócio chamado “empatia” que as pessoas têm 
que procurar se colocar no lugar dos outros. Vá saber como é o dia a dia 
de uma família que tem uma pessoa com deficiência dentro da sua casa. 
Quando a família, muitas vezes com medo de sofrer, não aceita aquela 
deficiência no seu filho. Começa por aí. Não dá para apontar o dedo para 
essa família, porque ali começa uma labuta. Agora, se o Estado tivesse 
condições de fazer o tratamento em todas as crianças com autismo, tudo 
bem, o STJ podia ajudar desse jeito, mas não dá conta. Não dá conta 
e mais uma vez o Judiciário vem e legisla, porque aquilo é legislação. 
Nós temos que chamar a atenção da bancada federal do nosso Estado, 
para provocar e colocar em pauta, todos os tratamentos devem estar lá, 
então, na resolução da Agência Nacional de Saúde. Você quer resolver 
um problema? Você quer ajudar alguém? Se coloque no lugar! Sabe, já 
não basta a dificuldade do dia a dia, o sofrimento familiar, ainda vem 
autoridades criar mecanismo novo, de autonomia pedagógica, vem a 
Justiça dizer que não precisa fazer todos os tratamentos nessas crianças. 
Ah, rapaz, paciência! Vá viver um dia dessa família. Se coloque no 

lugar. É por isso que nós vamos fazer uma audiência aqui e vamos 
chamar as autoridades para que eles possam entender, graças a Deus 
e à luta dessas famílias, pela primeira vez o IBGE vai dar o número 
de pessoas com autismo que existe nesse país. Porque, por enquanto, 
ainda estava tudo no escuro. Nós estamos em 2022, gente! Nós estamos 
com um número altíssimo de crianças que nascem com autismo e as 
autoridades não se tocaram ainda para isso. A gente vive momentos 
ainda de preconceito. Preconceito é uma das maiores ignorâncias que 
a humanidade pode ter. De exclusão. De não aceitar aluno dentro de 
escola, porque simplesmente tem autismo. Que isso?! Que mundo é 
esse! Ontem a gente viu vários pais na porta do Ministério Público 
pedindo socorro. Socorro! Ou o poder público acorda para isso, ou nós 
vamos adoecer os pais dessas crianças também. Sabe, tenha a empatia, 
se coloca no lugar do outro. Você não tem. Muita gente, pergunta, Neto 
você alguma pessoa com autismo na tua família? Não tem, meu irmão! 
É só tua de colocar no lugar do outro. No dia que a gente entender 
isso, pode ter certeza que todas as políticas públicas, todas as decisões 
judiciais vão melhorar. Eu disse aqui, Deputado Vinícius, V.Exa., 
estava lá na vista do atual governador em exercício, o presidente do 
TJ. Que o maior ganho que o nosso estado vai ter com essa passagem 
dele no Poder Executivo é porque ele está rodando no estado enquanto 
governador, está conhecendo a realidade de cada ponto do nosso estado, 
o sofrimento das pessoas e eu pedi a ele que quando ele retornasse ao 
Poder Judiciário como chefe daquele Poder aqui no estado da justiça 
comum, ele passasse o que ele ganhou de conhecimento social, do 
conhecimento humano para os pares, porque naturalmente o processo 
é um papel, ele é frio, ele não passa emoção do que aquelas famílias 
estão vivendo quando um juiz vai decidir. Sabe então o que a gente tem 
que fazer com os nosso poderes, seja Legislativo, Executivo, Judiciário 
é humanizar e colocar uma palavra à frente disso tudo. Empatia. A 
gente vai resolver muitos problemas. Tenho certeza disso. Desculpa 
pela forma como me excedi, senhor presidente, senhores deputados, 
mas é porque realmente são coisas que revoltam no dia a dia da gente. 
Agradeço ao presidente da sessão. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – 
Senhor Presidente, questão de ordem, só para complementar 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Questão de ordem a deputada Thaiza 
Hortegal. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL 
(Questão de Ordem) - Deputado Neto , eu sempre cito ele nessa causa 
do autismo, acho que e uma bandeira realmente nossa, a gente vem 
discutido muito isso, nós sempre estivemos juntos nessa causa do 
autismo, e assim, o que muito revolta quando você vê uma votação 
dessa, de extrema incompetência jurídica, porque não tinha um médico 
ali para falar sobre explanar ele, acho que não entendem, porque a 
ciência nem sempre e nem nunca , cada dia a ciência muda, cada dia tem 
uma resolução, cada dia tem aparecidos novos casos, novas doenças, 
que não se tem ainda nome, não aparece o porquê, isso fica limitado 
hoje a um modelo taxativo, e ali você sabe que muitas famílias, irão ali 
se desesperar, muitos pacientes irão morrer, tem caso de pacientes com 
câncer que tem outras doenças adversas, então, eu quero parabenizá-
lo pelo seu pronunciamento, e dizer que nosso gabinete foi feito, foi 
formulado, que já é lei, a diretriz estadual do autista, da pessoa com 
autismo, e nunca se foi colocado em prática pelo governo do Estado, 
essas diretrizes, onde se faz todo um acompanhamento, onde a gente 
pede o acolhimento, repudia o ato desse acompanhamento vir até 
doze anos de idade, porque o que se vai ter futuramente, senão fizer 
um acompanhamento, senão tomarem uma medida emergencial, são 
jovens na rua, porque os pais não vão aguentar, vão adoecer, como V. 
Ex.ª disse, e esses jovens , eles não vão ter o acompanhamento, quando 
chega após doze anos, que para esse tratamento, eles vão não aguentar 
ficar dentro de casa, vão para a rua. A família entra em desespero e se 
desestrutura uma família inteira. Então, é inadmissível essa exclusão 
que se faz com os pacientes, com as pessoas que têm Transtorno do 
Espectro Autista. Como pediatra, cada dia venho acompanhando o 
crescimento dos casos, o diagnóstico. No Maranhão, nós só temos 
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quatro neuropediatras, então, é muito escasso. Hoje, a cada 44 partos, 
um nasce autista. Então, é grave, é de urgência. Portanto, aqui eu quero 
me colocar a sua disposição para juntos podermos discutir e abraçar 
verdadeiramente esta causa e deixar de sair do papel e colocar porque 
essas mães, esses familiares já estão em desespero.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Wellington, com a palavra, 
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, só para já entrar no assunto, Deputado 
Neto Evangelista já havia tocado no assunto, também já havia sido 
chamada a atenção pela Deputada Thaiza, que é com relação ao 
rol taxativo e à falta de sensibilidade do STJ, talvez pela falta de 
compreensão do assunto, da quantidade de pessoas com autismo, da 
quantidade de pessoas com deficiência, da quantidade de pessoas com 
doenças raras que terão muito mais dificuldades agora. Então, nós 
temos que dar a nossa contribuição, dar a nossa atenção que tem que ser 
total a partir de agora. A Assembleia Legislativa fazendo o seu papel. 
Já havia solicitado, inclusive, uma audiência pública, nós já fizemos 
audiência pública, nesta Casa, com pessoas com doenças raras, pessoas 
com autismo, pessoas com deficiência. Precisamos fazer essa audiência 
para sensibilizar as autoridades e para que nós possamos chegar até 
o STJ e tentar reverter essa votação que prejudica as mães, os pais, 
as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, as pessoas com 
doenças raras, que nós temos muito no estado do Maranhão. 30% da 
população tem algum tipo de deficiência, e é inadmissível que nós 
tenhamos uma votação colocando rol taxativo, excluindo o atendimento, 
excluindo ainda mais as pessoas que tenham acesso a uma saúde que 
já é deficitária, que já tem problema. Então, a nossa luta na Assembleia 
Legislativa também em defesa das pessoas com autismo, das pessoas 
com deficiência, das pessoas com doenças raras. Senhor Presidente, na 
última semana, estivemos na Ponta da Espera, fazendo a fiscalização 
na embarcação e aguardando um relatório da Capitania dos Portos. Ao 
concluir a sessão, irei à Capitania dos Portos para pegar esse relatório, 
porque vejam só o absurdo: hoje, quinta-feira, 09 de junho, somente 
dois ferrys funcionando. É uma verdadeira esculhambação, a população 
não aguenta mais. E é por isso que nós já coletamos dez assinaturas 
para a CPI do Ferryboat, estamos coletando as assinaturas suficientes 
para que nós possamos criar a CPI do Ferry na Assembleia Legislativa 
para investigar as causas e, o mais importante, para que nós possamos 
apresentar soluções para os problemas do ferry. A população não 
aguenta mais. Chega de tanta humilhação. Se hoje nós ainda podemos 
falar alguma coisa, é porque nós provocamos o Ministério Público, nós 
denunciamos essa licitação fraudulenta, cheia de vícios, cheia de erros. 
Nós denunciamos no Ministério Público, na Procuradoria em São Luís. 
Fomos a Bequimão, a Alcântara, a Pinheiro, a Mirinzal, à Baixada, em 
cada Ministério Público, em cada promotoria, para fazer a denúncia 
e solicitar que pudessem fazer alguma coisa, porque população não 
aguenta mais. Eu tinha uma equipe do gabinete que foi à cidade de 
Alcântara, no domingo, saiu por volta das 3h da manhã, para conseguir 
a travessia, passou o dia todo na cidade de Alcântara e ficou de domingo, 
segunda o dia todo, das 5h da manhã até as 22h, e não conseguiu 
embarcar. Veio embarcar às 23h. O dia todo. Como é que pode você 
sair da sua cidade na Baixada para tentar fazer a travessia com poucos 
recursos, às vezes sem o dinheiro do almoço, sem o dinheiro da janta, 
com o dinheiro mínimo da passagem e não consegue fazer a travessia? 
E os empresários, aqueles que estão fazendo os seus transportes, o 
peixe apodrecendo, perdendo as suas mercadorias?! Não aguentamos 
mais. A população não aguenta mais esse sistema de travessia do ferry. 
CPI já! CPI urgente! Estamos sensibilizando a sociedade, a população, 
comecei a fazer panfletagem na Ponta da Espera, também no Cujupe, e 
vou começar a percorrer Alcântara, Bequimão, Pinheiro, Mirinzal, para 
sensibilizar a população da necessidade de apoiar essa CPI para que 
possamos investigar as causas e, o mais importante, encontrar solução 
para o problema do ferry. Senhora Presidente, concluindo e me exalto 
porque a população não aguenta mais a população da Baixada não 

aguenta mais, e desde o início do nosso mandato que nós temos defendido 
a população da Baixada maranhense. E nós temos o reconhecimento, 
quando nós pegamos o ferry, nós vamos pra fila a população reconhece 
a nossa luta em defesa da população da Baixada maranhense, senhora 
presidente me conceda só dois minutos por gentileza, só pra concluir 
um assunto sobre a educação por favor. A nossa luta permanente na 
Assembleia Legislativa em defesa de uma educação pública de 
qualidade, já solicitamos várias vezes informações, investigações na 
Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, hoje ocupo a tribuna 
da Assembleia para fazer mais uma solicitação, estamos encaminhando 
à Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, a SEEDUC que 
encaminhe à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a relação 
de todas as escolas que foram reformadas ou construídas por empresas 
privadas, pela Equatorial, pela Vale ou qualquer outra empresa privada, 
a relação e a quantidade e o local dessas escolas que foram reformadas 
ou construídas com recursos privados de empresas privadas, estamos 
solicitando a SEEDUC que encaminhe essa relação e estamos 
encaminhando também a Equatorial por exemplo que encaminhe essa 
relação à Assembleia Legislativa, qual o recurso empenhado, qual o 
recurso que foi investido na recuperação na reforma e na construção 
de escolas junto ao governo do Estado, estamos solicitando também ao 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão investigação do Ministério 
Público queremos saber quantas escolas, quais foram as escolas e onde 
estão essas escolas que foram reformadas com recursos privados, Vale, 
Equatorial e outras empresas que construíram, reformaram escolas no 
governo do Estado do Maranhão, estamos solicitando também, estamos 
solicitando hoje de forma oficial a relação oficial de todas as escolas 
que estão relacionadas como escolas dignas, sejam elas reformas, 
reconstrução e construção do zero das escolas que são tidas como 
dignas pelo governo do estado na gestão do ex-governador Flávio Dino 
e na gestão do ex-secretário Felipe Camarão, queremos saber todas as 
escolas que foram reformadas com recurso privado da Equatorial, da 
Vale e de outras empresas, queremos saber quantas, a localização de 
cada uma delas para que possamos fiscalizar e queremos saber também 
a relação completa atualizada de todas as escolas dignas anunciadas 
pelo governo do Estado na gestão do ex-governador Flávio Dino 
e na gestão do secretário, do ex-secretário Felipe Camarão para que 
possamos investigar, recebemos algumas denúncias de empreiteiras, de 
empresas dessas escolas e precisamos levar ao Tribunal de Contas do 
Estado, precisamos levar ao Ministério Público Estadual, ao Ministério 
Público Federal, a CGU e ao TCU, mas precisamos, primeiro, dar voz 
à Secretaria de Educação para que possa mandar essas informações 
para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado 
Wellington do Curso hoje iniciando uma investigação em todas as 
escolas dignas do governo do Estado e também das escolas que foram 
custeadas, reformadas ou construídas com o dinheiro privado e sendo 
realizado com o dinheiro privado e tido como escola digna no estado 
do Maranhão, era o que eu tinha para o momento, senhor presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Medida Provisória nº 384/2022, encaminhada 
pela mensagem governamental número nº 033/2022, altera a lei nº. 
6839 de 14 de Novembro de 1986, que dispõe sobre a designação de 
policiais militares da reserva remunerada para realização de tarefas por 
prazo certo e dá outras providências. Inscrito para discutir o deputado 
Wellington do Curso, por 10 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor presidente, eu tenho usado a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para defender a Polícia 
Militar do Estado. Embaixo do meu sapato, tem um coturno. Embaixo 
do meu terno, tem uma farda. Aqui nesta Casa, tem um deputado que 
defende a Polícia Militar do Estado do Maranhão, diuturnamente. 
Não mexa em policial militar, seja praça ou seja oficial, pois, aqui 
nesta Casa, a Polícia Militar tem um representante, a Polícia Militar 
tem um ex-sargento do Exército, um ex-militar que defende a Polícia 
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Militar do Estado do Maranhão. Hoje, a Polícia Militar não tem um 
representante da Polícia Militar que seja ex-policial militar, mas tem 
um representante da Polícia Militar que defende a Polícia Militar muito 
mais do que os policiais militares, muito mais do que quem já veio 
para cá para dizer que defende a Polícia Militar, muito mais do que 
quem se diz que é pré-candidato para defender a Polícia Militar e nunca 
levantou a voz para defender a Polícia Militar. Deputado Wellington 
do Curso, corajosamente, é o único deputado que, nos últimos oito 
anos, tem defendido a Polícia Militar e não tem medo de defender a 
Polícia Militar. Deputado Wellington do Curso é o único deputado 
que enfrentou o Ex-governador Flávio Dino para defender a Polícia 
Militar. Teve coragem para enfrentar o governo do Estado e defender a 
Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar tem um verdadeiro representante, 
um deputado que defende, que luta, que briga pela Polícia Militar 
do Estado do Maranhão e é por isso que todos os dias nós lutamos 
pela melhoria da qualidade de vida, pelo aumento do efetivo para 
que o policial militar tenha mais folga com a sua família, o aumento 
do efetivo para que ele tenha um tempo maior de descanso. Nosso 
policial militar hoje está sobrecarregado, está estressado, está estafado. 
O nosso policial militar, às vezes, está com licença médica, dispensa 
médica para trabalhar na parte administrativa, e o que o comando da 
Polícia Militar está fazendo? Solicitando a relação de todos os policiais 
militares que estão trabalhando na parte administrativa por orientação 
médica. Para que isso? Para colocar o policial militar nas ruas, mesmo 
tendo uma orientação médica de que ele não pode ir para as ruas, porque 
ele está estressado, está estafado, está com problema psicológico, está 
com depressão! Isso é um absurdo! Nós defendemos a Polícia Militar, 
defendemos os policiais militares. Você, policial militar, aqui tem um 
deputado que defende o policial militar do estado do Maranhão. Estamos 
solicitando informações do governo do Estado, por meio do Comando 
da Polícia Militar, para saber por que querem retirar ou se realmente 
é para retirar os policiais militares que estão dispensados das ruas por 
orientação médica. Até porque nós temos duas lutas na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, a nomeação de mais aprovados e a 
defesa dos policiais militares. Inclusive, hoje estamos aprovando uma 
medida provisória que autoriza militares da reserva remunerada para a 
realização de tarefas por prazo certo e dá outras providências. Ou seja, 
policiais militares que estão na reserva para que possam voltar à ativa 
para realizar serviços na Polícia Militar. Já estão aposentados, já estão 
na reserva, mas não têm uma remuneração para realizar esse trabalho, 
principalmente na área administrativa. Porém, isso não vai suprir o 
baixo efetivo. E é por isso que nós estamos solicitando o aumento do 
efetivo da Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar tem um déficit de 4 
mil homens, e nós teremos mais 2.040 que se aposentarão de 2022 para 
2023. Nós temos uma carência de 4 mil homens e vai ser ampliada para 
6 mil homens. Nós temos uma carência que precisa ser preenchida pelos 
1.400 aprovados no último concurso da Polícia Militar, pelos subjudice, 
que o Governador Flávio Dino não cumpriu a decisão judicial, muitos 
estão subjudice, precisam ser efetivados na Polícia Militar, e também 
os remanescentes. Nós temos muitos candidatos aptos, jovens, prontos, 
que são remanescentes do último concurso da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão. E é por isso que nós estamos na luta pela nomeação de 
todos. Nós apresentamos o requerimento, o requerimento foi aprovado 
aqui na Assembleia Legislativa, e nós ouviremos, na próxima semana, 
o secretário de Segurança Pública. Nós vamos debater sobre o aumento 
da criminalidade, o aumento da violência no estado do Maranhão, o 
aumento da violência contra a mulher. Já são mais de 23 crimes de 
feminicídio só em 2022, contra mulheres no estado do Maranhão. 
Então, o combate à violência, combate à criminalidade e o combate ao 
feminicídio no estado do Maranhão. Além disso, sobre equipamentos, 
viaturas, armamentos, reforma dos batalhões e das delegacias da Polícia 
Civil. E por último, o baixo efetivo. Precisamos aumentar o efetivo da 
Polícia Militar do Estado do Maranhão, nomeando os 1400 aprovados, 
os sub judice e mais os remanescentes. E é por isso que nós teremos 
um debate, uma reunião, uma audiência na Assembleia Legislativa. 
Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, o secretário 
de Segurança Pública virá à Assembleia por meio de requerimento do 

professor e Deputado Wellington do Curso, para que ele venha prestar 
esclarecimentos sobre o aumento da criminalidade, o aumento da 
violência e também sobre o baixo efetivo. O que nós queremos? Nós 
queremos soluções para os problemas do estado do Maranhão, por isso 
nós solicitamos, por meio de requerimento foi aprovado na Assembleia 
Legislativa, a convocação do secretário de Segurança Pública. O que 
nós queremos? Dar a nossa contribuição, melhorar a segurança pública 
do estado do Maranhão, melhorar a qualidade de vida dos nossos 
policiais, aumentar o efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão, 
e, consequentemente, isso vai dar a você, cidadão maranhense, melhoria 
da segurança pública do Estado do Maranhão, você que está em casa, 
você que vai para o trabalho, você que anda de ônibus, você que volta 
para casa no ônibus, você que anda sobressaltado, você que anda com 
medo de assalto, você que anda com medo de furto, você que está 
preocupado com a segurança pública no Estado do Maranhão, deputado 
Wellington do Curso quer apresentar soluções para os problemas da 
falta de segurança pública no Estado do Maranhão, valorização dos 
policiais, nomeação de mais policiais, mais equipamentos, viaturas, e 
armamentos, e é por isso que nós vamos ter um debate, uma audiência 
para ouvir o secretário de Segurança Pública, quais as ações do governo, 
para melhorar a segurança pública da população, melhorar a qualidade 
de vida dos policiais , e a nomeação de mais aprovados, nomeação já.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES - Ordem do Dia, há vinte e sete deputados, com 
registro de presença no painel, a medida provisória n.º 384/2022, 
encaminhada pela mensagem governamental n.º 033/2022, altera a lei 
n.º 6839, de 14 de novembro de 1986, que dispõe sobre a designação de 
policiais militares da reserva renumerada, para a realização de tarefas 
por prazos certo e dá outras providências, deputado Wellington com a 
palavra

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só 
solicitar a V.Exa. a conferência de quórum, por gentiliza.

A SENHOR PRESIDENTE DEPUTADA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES - Solicito que zere o painel e os 
Deputados confirmem vossas presenças. Não há quórum, vamos 
transferir para a próxima Sessão. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHOR PRESIDENTE DEPUTADA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES - Não há oradores no Grande Expediente. 
Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Independente. 
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, minha presidente, 
por gentileza.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, eu quero fazer, inicialmente, um 
cumprimento especial ao meu amigo, professor sindicalista Antônio 
Davi, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
da cidade de Jatobá. Quero mandar um abraço especial, fomos muito 
bem recebidos na cidade de Jatobá e, o mais importante, o Antônio 
Davi, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, é 
muito atuante e tem o apoio do Deputado Wellington do Curso. Meu 
presidente, continue contando comigo na Assembleia Legislativa. Eu 
tenho certeza também de que da população e dos servidores públicos 
do município de Jatobá. Receba o reconhecimento de que o professor 
e Deputado Wellington do Curso apoia e dá total atenção e respeita 
o Antônio Davi, nosso presidente do sindicato da cidade de Jatobá. 
Estamos juntos, meu presidente. Mandar um abraço para nosso amigo 
Antônio Davi. Senhor Presidente, quero aproveitar este momento para 
mandar um abraço também para o nosso amigo e irmão Raimundinho, 
presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade 
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de Formosa da Serra Negra. Na próxima semana, teremos outra reunião 
com os professores e servidores públicos da cidade de Formosa da 
Serra Negra. Mandar um abraço para o nosso presidente, irmão 
Raimundinho, presidente atuante, presidente que tem o carinho e o 
respeito da população e dos servidores públicos. O professor e Deputado 
Wellington do Curso apoia o nosso presidente e irmão Raimundinho 
na cidade de Formosa da Serra Negra. Senhor Presidente, esse tempo 
eu utilizo também para chamar a atenção para as nossas andanças 
pelo interior do estado do Maranhão em defesa da pré-candidatura do 
nosso pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio 
Bonfim. Hoje, quinta-feira, amanhecemos o dia bem cedo numa reunião 
em São Luís, no Congresso Nacional das Associações dos Jovens 
Empreendedores do Estado do Maranhão, que está recepcionando 
jovens empreendedores de todo o Brasil. Então, a AJE está recebendo 
hoje, em São Luís, empreendedores de todo o Brasil. Eu estava também, 
hoje, participando desse evento, acompanhando nosso pré-candidato 
ao governo do Estado do Maranhão, o Dr. Lahesio Bonfim. Então, a 
preocupação que o Dr. Lahesio Bonfim tem com as empresas, com os 
empreendedores, com os pequenos empresários, com certeza, vai ajudar 
e muito a fortalecer as empresas e os pequenos empresários a partir 
de 1ª de janeiro de 2022. O Dr. Lahesio Bonfim está em São Luís, na 
Região Metropolitana, numa agenda extensa, ouvindo a população, 
ouvindo sindicatos, ouvindo empresários, ouvindo a sociedade para, 
inclusive, formatar, preparar, construir um plano de governo que tenha 
a cara da população maranhense. Não é nenhum plano de governo 
retirado da internet, copiando e colando! Não, o Dr. Lahesio Bonfim 
vai apresentar um plano de governo que tem a cara da população, que 
tem os anseios da população, que tem a necessidade da população. E é 
por isso que nós estamos ouvindo a população. O Deputado Welington 
do Curso, com o Dr. Lahesio Bonfim, tem ouvido a população para 
apresentar um plano de governo que realmente vai fazer a diferença 
na vida das pessoas, que vai realmente mudar a vida das pessoas. E eu 
quero agradecer o carinho da população em todos os lugares que nós 
percorremos, que nós apresentamos o nome do Dr. Lahesio Bonfim, 
que é muito bem recebido. Eu quero agradecer o carinho da população. 
Essa pré-candidatura ao governo do Estado nasceu no coração da 
população. Vem do sul do Maranhão, vem do interior do Maranhão e 
tem percorrido também a capital, a Região Metropolitana. Acreditamos 
que vamos para o segundo turno e, a partir do dia 1ª de janeiro, o estado 
do Maranhão terá uma nova administração de um pré-candidato que vai 
ser candidato e que depois vai ser governador do estado, já foi prefeito, 
e é um dos melhores prefeitos do Maranhão e do Brasil. Dr. Lahesio 
Bonfim, continue contando com o apoio, com a luta, com voz não só 
da Assembleia, mas em todos os lugares que percorrer, do professor 
e deputado Wellington do Curso. Professor e deputado Wellington do 
Curso, deputado do Lahesio Bonfin.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Progressista, declina. Partido Social Democrata, 
declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

BETEL GOMES – Não havendo oradores inscritos, nada mais havendo 
a tratar declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia oito de junho de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florên-

cio, César Pires, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Glalbert 
Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socor-
ro Waquim, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé 
Inácio Lula e Zito Rolin. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): 
Antônio Pereira, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora 
Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Othelino 
Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e 
Roberto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra 
ao Senhor Deputado Wellington do Curso. Não havendo mais oradores 
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou informou que 
não havia “quórum” para apreciar a matéria constante da Ordem do dia, 
que ficou transferida para a próxima Sessão. No primeiro horário do 
Grande Expediente, falou o Deputado Zé Inácio Lula. Os Deputados 
Wellington do Curso e Vinícius Louro falaram pelo Bloco Parlamentar 
Democrático. Pelo Bloco Parlamentar Independente ouviu-se a Depu-
tada Betel Gomes. Nada mais a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 08 
de maio de 2022.  

Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Jota Pinto
Segundo Secretário, em exercício

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 07 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, ÀS 08:30, NA 
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE  
MÁRCIO HONAISER 
CIRO NETO
ZÉ INÁCIO
 
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 333/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 009/2022, que Altera a Lei Complementar 
Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Or-
ganização Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.    

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 332/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 008/2022, que Altera a Lei Complementar 
Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Or-
ganização Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.    

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original,nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 247/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 384/2022, que Altera a Lei nº 6.839, de 14 de novembro de 1996, que 
Dispõe sobre a designação de policiais-militares da reserva remunerada 
para a realização de tarefas por prazo certo, e dá outras providências.
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AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 299/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 535/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), 
que Institui a Campanha de Incentivo à Instalação de Painéis Fotovol-
taicos no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.
 
PARECER Nº 261/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 010/2022, que Determina a higienização dos carri-
nhos, cestas e utensílios de mercado, disponibilizados ao consumidor, 
na forma que menciona.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 323/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 050/2022, que Dispõe sobre a liberdade religiosa e/
ou credo e a aplicação de sanções administrativas a quem praticar atos 
de discriminação por motivo de religião ou crença, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unamidade, na forma do texto , 

nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 317/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
053/2022, que Dispõe sobre a fixação de cartazes nos cartórios, ma-
ternidades, hospitais e instituições de saúde similares, informando às 
gestantes, aos pais e aos familiares sobre o direito a orientação sobre 
primeiros socorros a recém nascidos

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 318/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 204/2022 , que Institui o “Dia Estadual da Vaqueja-
da” no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO VINICIUS LOURO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, na forma do substi-

tutivo, nos termos do voto do Relator, 

PARECER Nº 319/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 208/2022, que Institui o “Dia Estadual da Cavalgada” 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO VINICIUS LOURO 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 326/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 225/2022, que Institui Diretrizes para Programa 
Capacita Maranhão, consistente em ações e projetos voltados à 
formação profissional da população em situação de vulnerabilidade do 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO MÁRCIO HONAISER

DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 325/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 057/2022, que Dispõe sobre o Cadastro Estadual de In-
formações para Proteção da Infância e da Juventude.

AUTORIA: DEPUTADA CIRO NETO 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 291/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 195/2022, que Dispõe sobre o Atendimento de Mulheres 
Portadoras de Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e 
Familiar no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA:  DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 286/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 560/2021, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
emissão de diplomas em Braile para os alunos portadores de deficiência 
visual, por parte das instituições públicas e privadas de ensino funda-
mental, médio e de ensino superior em atuação no Estado de Mara-
nhão”.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO ANEXAÇÃO do PL nº 560/2021 ao 

PL nº 512/2019,, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 322/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 198/2022, que Dispõe sobre a logística reversa de 
medicamentos, para o fim de definir as responsabilidades na destinação 
dos medicamentos, de uso humano e veterinário, não utilizados, com 
prazo de validade vencido ou impróprios para consumo, descartados 
pelo consumidor, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 321/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 197/2022, que Estabelece diretrizes gerais para o 
atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas 
acometidas por Síndrome de Fibromialgia ou Fadiga Crônica.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

  PARECER Nº 324/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 055/2022, que Estabelece a racionalização e a des-
burocratização dos atos e procedimentos administrativos no âmbito do 
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 312/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 183/2022, que Institui a Campanha “Quem Ama 
Vacina”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, ,nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº 311/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 192/2022, que torna obrigatória a divulgação do ano 
de fabricação e da data de incorporação à frota dos veículos utilizados 
pelas Empresas concessionárias de transporte coletivo municipal e in-
termunicipal, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do 

substitutivo, nos termos do voto do Relator.

 PARECER Nº 320/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 201/2022, que Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, o Dia Estadual do Bombeiro Civil, a ser comemorado, 
anualmente, em 12 de janeiro.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 302/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 118/2022, que Dispõe e regulamenta o Projeto 
“Nossa Horta” nas escolas da rede pública de Ensino Integral no Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 294 /2021 – Emitido ao PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 230/2022, que Declara de Utilidade Pública 
a Associação Bom Pastor, com sede e foro no Município de 
Esperantinópolis, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 295/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 170/2022, que Considera de Utilidade Pública a 
Associação Cultural e Recreativa de Água Doce do Maranhão - ACRA, 
com sede e foro na cidade de Água Doce do Maranhão, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado ARISTON
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, na forma do texto 

original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 296/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 220/2022, que Considera de Utilidade Pública a 
Associação Cultural Flor de Mandacaru, com sede e foro no Município 
de Açailândia, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to , nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 316/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 223/2022, que Declara de Utilidade Pública o 
Instituto Educacional Criança Feliz, com sede e foro no Município de 
São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 297/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 229/2022, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação Esportiva Bola de Ouro, com sede e foro no Município de 
Açailândia, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 298/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 228/2022, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação o Bom Samaritano, com sede e foro no Município de Paço 
do Lumiar, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original ,nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 330/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 232/2022, que Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Casa do Autor Maranhense, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO RICARDO RIOS
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 331/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 231/2022, que Considera de Utilidade Pública a 
Escola Comunitária Nossa Senhora da Conceição, com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 329/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 509/2021, que Declara de Utilidade Pública 
a Associação dos Produtores, Agricultores e Pescadores do 
Acampamento Novo Pindaré, com sede e foro no Município de 
Pindaré, Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 197/2022 – Emitido ao PROJETO DE 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2022, que propõe conceder a 
Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” 
a Davi Hermes Sousa de Oliveira.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 315/2022 – Emitido ao PROJETO DE 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA Nº 023/2022, que 
Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Senhor Bruno Araújo Duailibe Pinheiro.

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original ,nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº314/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Claudia Maria da Costa 
Gonçalves.
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AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original ,nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 313/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Sargento Sá”, ao Senhor Wallace Gleydison Amo-
rim de Sousa.

AUTORIA: DEPUTADO ADELMO SOARES
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 243/2022 – Emitido ao VETO PARCIAL 
APOSTO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIO Nº 362/2017, que 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldá-
rios acessíveis aos frequentadores de shoppings centers e estabeleci-
mentos similares, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 10 de junho de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2022 
referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2021-CPL/ALEMA, Ata de Re-
gistro de Preços nº 012/2021-ALEMA e Processos Administrativos nº 
3672/2021-ALEMA e 2451/2019-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de 
equipamentos de informática. CONTRATADA: LICITEC TECNO-
LOGIA EIRELI EPP, CNPJ nº 16.628.132/0001-00. DA NOTA DE 
EMPENHO:  Foi emitida a Nota de Empenho nº 2022NE001050, 
de 11/05/2022, no valor de R$ 286.680,00 (duzentos e oitenta e seis 
mil, seiscentos e oitenta reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, 
Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos 3672/2021-ALEMA e 
2451/2019-ALEMA. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, con-
tados a partir da data de assinatura. GARANTIA DO PRODUTO:  01 
(um) ano. DATA DA ASSINATURA: 08/06/2022. ASSINATURAS: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Carlos 
Eduardo Fernandes Maciel – Gestor do Contrato; Valney de Freitas Pe-
reira - Diretor Geral; LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP, CNPJ nº 
16.628.132/0001-00 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 09 de junho 
de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0952/2022-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezem-
bro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procura-
doria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação 
respaldada no art. 25, inciso I, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, 
justificada no Processo Administrativo nº. 0952/2022-ALEMA, objeti-
vando a emissão da nota de empenho e a contratação direta com a em-

presa KENTA INFORMÁTICA S/A, CNPJ n° 01.276.330/0001-77, 
para aquisição de 31 licenças de uso de software, bem como prestação 
de serviços de suporte, atualizações e customização de sistema de gra-
vação audiovisual das Sessões Plenárias, Audiências Públicas, Comis-
sões Parlamentares de Inquérito e demais eventos onde se fizer necessá-
rio o trabalho de transcrição dos pronunciamentos, no valor total de R$ 
196.639,20 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e 
vionte centavos), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade 
das técnicas e procedimentos, buscando maiores e melhores resultados 
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. De-
termino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) 
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput 
da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, 
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 08 de junho de 
2022. Deputado Glaubert Cutrim. Presidente em exercicio ALEMA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos da Lei nº 10.520/2002; bem como da Lei nº 
8.666/1993, e na Lei 8.078. de 1990 – Código de Defesa do Consumi-
dor, e Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resul-
tado do Pregão 010/2022, em sua forma Eletrônica, em conformidade 
com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos 
do Processo Administrativo nº 2895/2021-ALEMA, e autorizo a ho-
mologação do resultado da licitação e celebração do Contrato com a 
empresa M L MUNIZ - ME, CNPJ: 04.398.637/0001-39, com o valor 
total de R$ 797.000,00 (setecentos e noventa e sete mil reais) nos 
termos do Termo de Referência, seu anexo e das propostas vencedoras. 
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. 
São Luís–MA, 08 de junho de 2022. Deputado Glaubert Cutrim Pre-
sidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos da Lei nº 10.520/2002; bem como da Lei nº 
8.666/1993, e na Lei 8.078. de 1990 – Código de Defesa do Consumi-
dor, e Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resul-
tado do Pregão 015/2022, em sua forma Eletrônica, em conformidade 
com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos 
do Processo Administrativo nº 1588/2021-ALEMA, e autorizo a homo-
logação do resultado da licitação e celebração do Contrato com a em-
presa TECNOBRAY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ: 86.771.243/0001-49, com o valor total de R$ 108.000,00 (cento 
e oito mil reais) nos termos do Termo de Referência, seu anexo e das 
propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumpri-
mento das normas legais.

São Luís–MA, 08 de junho de 2022. Deputado Glaubert 
Cutrim. Presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
021/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procu-
radoria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Adminis-
trativo nº 1677/2021-ALEMA e  autorizo a homologação do resultado 
da licitação e celebração do contrato com a empesa, L AGUIAR RI-
BEIRO EIRELI, CNPJ: 30.346.271/0001-64, com valor global de R$ 
230.588,75 ( duzentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e setenta e cinco centavos), nos termos do edital, seus anexos e da 
proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria-Geral, para cumprimen-
to das normas legais. São Luís–MA, 08 de junho de 2022. Deputado 
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Glaubert Cutrim. Presidente em exercicio da Assembleia Legislativa 
do Maranhão

 
ESTADO DO MARANHÃO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Ofício nº 041/2022 - GG 
São Luís, 09 de junho de 2022. 

 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Estadual Glalbert Cutrim 
Presidente, em exercício, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
Palácio Manuel Beckman 
Nesta 

 
Assunto: Afastamento no período de 11 a 20 de junho de 2022, nos termos do Decreto 
Legislativo nº 657/2022. 

 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao disposto no art. 31, inciso VII1, e no art. 62, 
parágrafo único2, da Constituição do Estado do Maranhão, bem como o disposto no Decreto 
Legislativo nº 657/2022, comunico a essa Assembleia Legislativa a necessidade de permanecer 
afastado do território do Estado do Maranhão, nos dias 11 a 20 de junho de 2022, prazo 
necessário para recuperação de procedimento cirúrgico. 

 
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de 

estima e consideração. 
 

Atenciosamente, 
 
 

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: 
[...] 
VII - conceder licença ao Governador para interromper o exercício de suas funções, bem como autorizá-lo e ao Vice-Governador a se 
ausentarem do Estado e do País quando a sua ausência exceder a quinze dias; 

 
2 Art. 62. O Governador residirá na capital do Estado. 

 
Parágrafo único. O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do país ou do Estado, 
por período superior a quinze dias. (modificado pela Emenda à Constituição nº 48, de 15/12/2005). 
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