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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  18 / 08 / 2022 – 5ª FEIRA

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

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 17/08/2022 –  QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 365/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI 
NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, 
O “DIA ESTADUAL DA JUVENTUDE CATÓLICA MARANHEN-
SE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 366/2022, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A “ASSOCIAÇÃO DOS CADEIRANTES EFICIENTES 
DE AÇAILÂNDIA” - ACEA, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - 
MA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR 
ROCLIDES CASTRO DE LIMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CON-
CEDE A MEDALHA “JOÃO DO VALE” AO SR. JOÃO MARCELLO 
GOMES SILVA.

PRIORIDADE - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 364/2022, DE AUTO-

RIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 57), ALTERA 
A LEI ESTADUAL Nº 9.270, DE 3 DE SETEMBRO DE 2010, QUE 
DISPÕE SOBRE O COMPROMISSO PELA INCLUSÃO DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO 
DE AÇÕES DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
POR PARTE DO GOVERNOS ESTADUAL, EM REGIME DE COO-
PERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E GOVERNO FEDERAL E 
INSTITUI O COMITÊ GESTOR ESTADUAL DE POLÍTICAS DE 
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CGEPD, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 363/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE EVEN-
TOS DE SOM AUTOMOTIVO EM ESPAÇO APROPRIADO NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não há proposições em terceira sessão nesta data.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 358/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ALTERA 
A LEI Nº 9.663 DE 17 DE JULHO DE 2012, DETERMINANDO O 
DEPÓSITO ANTECIPADO DE DIÁRIAS OPERACIONAIS PARA 
PMMA, CBMMA E POLÍCIA CIVIL.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 359/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE 

SOBRE A CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA O POLI-
CIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR ESTUDANTE E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 360/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ALTE-
RA O INCISO VII DO ARTIGO 9º DA LEI 6.513/95, QUE DISPÕE 
SOBRE A ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MI-
LITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 361/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, QUE FIXA O 
PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFER-
MAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 362/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE ALTERA A RE-
DAÇÃO DO INCISO II DO ART. 10 DA LEI Nº 10.877, DE 03 DE 
JULHO DE 2018, QUE INSTITUIU O LIMITE DE VIDA ÚTIL DOS 
VEÍCULOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE ALTER-
NATIVO INTERMUNICIPAL E SEMIURBANO DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO MARANHÃO - SPTA/MA.

Diretoria Geral de Mesa, 17 de agosto de 2022.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 17.08.2022

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 18/08/2022 –  QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 367/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE CONFERE AO 
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO -MA O TÍTULO SIM-
BÓLICO DE “CAPITAL MARANHENSE DA CACHAÇA”.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 365/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI 
NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, 
O “DIA ESTADUAL DA JUVENTUDE CATÓLICA MARANHEN-
SE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 366/2022, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A “ASSOCIAÇÃO DOS CADEIRANTES EFICIENTES 
DE AÇAILÂNDIA” - ACEA, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - 
MA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR 
ROCLIDES CASTRO DE LIMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CON-
CEDE A MEDALHA “JOÃO DO VALE” AO SR. JOÃO MARCELLO 
GOMES SILVA.

PRIORIDADE - 3ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 364/2022, DE AUTO-

RIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 57), ALTERA 
A LEI ESTADUAL Nº 9.270, DE 3 DE SETEMBRO DE 2010, QUE 
DISPÕE SOBRE O COMPROMISSO PELA INCLUSÃO DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO 
DE AÇÕES DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
POR PARTE DO GOVERNOS ESTADUAL, EM REGIME DE COO-
PERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E GOVERNO FEDERAL E 
INSTITUI O COMITÊ GESTOR ESTADUAL DE POLÍTICAS DE 
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INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CGEPD, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 363/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE EVEN-
TOS DE SOM AUTOMOTIVO EM ESPAÇO APROPRIADO NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

Diretoria Geral de Mesa, 18 de agosto de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo Holanda.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Arnaldo 

Melo.           
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo Melo, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo 
Holanda, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
, Professora Socorro Waquim, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e 
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): 

Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ciro 
Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Ed-
son Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soa-
res, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor 
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius 
Louro, Wendell Lages e Zito Rolim. 

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

EDIVALDO HOLANDA – Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a presente sessão. O Senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto Bíblico. 

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO JOTA PINTO (Lê Ata e texto Bíblico) Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA – Ata Lida e considerada aprovada. O Senhor 
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ARNALDO MELO – (Lê Expediente). 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 367 / 22

Confere ao Município de Sucupira 
do Riachão - MA o título simbólico de Ca-
pital Maranhense da Cachaça.

Art. 1º - É conferido ao Município de Sucupira do Riachão, 
no Estado do Maranhão, o título simbólico de Capital Maranhense da 
Cachaça.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”, em São Luís, 16 de agosto de 2022. - Glalbert Cutrim - 
Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

Elevado à categoria de município com a denominação de Sucupi-
ra do Riachão, pela Lei Estadual nº 6152, de 10-11-1994, instalado em 
01-01-1997.  Desmembrado do município de São João dos Patos, fica 
situado, aproximadamente, a 600km de São Luís - MA.

O Município possui, aproximadamente, 50 alambiques de ca-
chaça artesanal e duas delas possui regular registro do Ministério de 
Agricultura, quais sejam: Cachaça Vale do Riachão e Baixão do Cosmo.

A cultura do cultivo da cana-de-açúcar faz parte da cultura do 
povo sucupirense, uma vez que além de fonte de renda e trabalho, a 
boa fama do produto aqui produzido, passou a se espalhar por diversos 
lugares do Estado, inclusive com a distribuição para muitos Estados do 
Brasil. A cidade passou a ter relevância em âmbito nacional diante de 
seu produto de qualidade.

Com anseio de coroar o grande potencial do Município Sucupira 
do Riachão, diante de tal reconhecimento público, pugnamos pelo reco-
nhecimento de Sucupira do Riachão como a “CAPITAL MARANHEN-
SE DA CACHAÇA”.  

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel 
Bequimão”, em São Luís, 16 de agosto de 2022. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - PDT

REQUERIMENTO Nº 216/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada 
sessão solene com a maior brevidade possível, preferencialmente na 
segunda quinzena do mês de setembro do ano em curso, tendo como 
tema central a entrega do título de Cidadã Maranhense à Senhora, Pau-
la Cristina de Assis Nascimento, pelos relevantes serviços prestados 
neste Estado. 

Por fim, agradeço a atenção dispensada, na certeza do pronto 
atendimento. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 6051/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
CANTANHEDE, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6052/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
CAPINZAL DO NORTE, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6053/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
CAROLINA, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6054/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
CARUTAPERA, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6055/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
CAXIAS, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6056/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
CEDRAL, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6057/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
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Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Central Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6058/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Centro Do Guilherme, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6059/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Centro Novo Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6060/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Chapadinha, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6061/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Fortaleza Dos Nogueiras, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6062/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Fortuna, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6063/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Godofredo Viana, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6064/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Goncalves Dias, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6065/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 

Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Lajeado Novo, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6066/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Lima 
Campos, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6067/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Loreto, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6068/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Luís 
Domingues, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6069/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Magalhaes De Almeida, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6070/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Maracaçumé, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6071/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Governador Archer, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6072/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Governador Edison Lobão, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6073/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
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Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Governador Eugenio Barros, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6074/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Governador Luiz Rocha, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6075/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Governador Newton Bello, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6076/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Governador Nunes Freire, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6077/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Grajau, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6078/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Graça Aranha, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6079/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Guimaraes, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6080/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Humberto De Campos, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6081/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 

CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Icatu, 
na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6082/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Igarapé Do Meio, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6083/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Igarapé Grande, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6084/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Imperatriz, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6085/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Itaipava Do Grajau, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6086/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Itapecuru Mirim, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6087/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Itinga Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6088/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Jatobá, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6089/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
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Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Jenipapo Dos Vieiras, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6090/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de João 
Lisboa, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6091/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Jose-
landia, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6092/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Junco Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6093/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Lago 
Da Pedra, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6094/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Lago 
Do Junco, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6095/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Lago 
Dos Rodrigues, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6096/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Lago 
Verde, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6097/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-

do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Lagoa Do Mato, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6098/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Lagoa Grande Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6099/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Marajá Do Sena, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6100/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Mata 
Roma, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6101/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Matinha, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6102/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Matões, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6103/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Milagres Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6104/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Mirador, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6105/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
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Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Miranda Do Norte, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6106/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Mi-
rinzal, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6107/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Monção, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6108/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Montes Altos, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6109/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Morros, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6110/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Nina 
Rodrigues, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6111/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Nova 
Colinas, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6112/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Nova 
Iorque, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6113/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 

CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Nova 
Olinda Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6114/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Olho D›agua Das Cunhas, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6115/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Olinda Nova Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada 
pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6116/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Paço 
Do Lumiar, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6117/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Palmeirândia, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6118/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Paraibano, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6119/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Parnarama, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6120/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Passagem Franca, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6121/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
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CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Pastos 
Bons, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6122/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Paulino Neves, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6123/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Paulo 
Ramos, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6124/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Pedreiras, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6125/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Pedro Do Rosário, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6126/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Penalva, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6127/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Peri 
Mirim, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6128/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Pindaré Mirim, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6129/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 

CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Pio 
XII, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6130/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Pirapemas, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão com-
petente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6131/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Poção De Pedras, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6132/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Porto 
Franco, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6133/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Porto 
Rico Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6134/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Presidente Dutra, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6135/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Presidente Juscelino, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6136/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Presidente Médici, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6137/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
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Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Presidente Sarney, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6138/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Presidente Vargas, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6139/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Primeira Cruz, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6140/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Raposa, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6141/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Riachão, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6142/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Ribamar Fiquene, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6143/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Rosário, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6144/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Filomena Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6145/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 

CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Helena, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente 
.

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6146/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Inês, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6147/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Luzia, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6148/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Luzia Do Paruá, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6149/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Quitéria Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6150/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santa 
Rita, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 

exames e consultas às mulheres maranhenses.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6151/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, 
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitan-
do que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Santana Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6152/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santo 
Amaro Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6153/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
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CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Santo 
Antônio Dos Lopes, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6154/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de São 
Benedito Do Rio Preto, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6155/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de São 
Bento, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6156/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de São 
Bernardo, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão compe-
tente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6157/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de São 
Domingos Do Azeitão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6158/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de São 
Domingos Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
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exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6159/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos 
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. 
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando 
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de São 
Felix De Balsas, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão 
competente .

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

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 6160/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do Mara-
nhão - Nelene da Costa Gomes, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6161/2022

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) Amarante do 
Maranhão - Vanderly Gomes Miranda, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6162/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, Hel-
der Lopes Aragão, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6163/2022

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) Anapurus, 
VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, a fim 
de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, 
referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/
FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JU-
LHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6164/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, 
JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6165/2022

Senhor Presidente

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã, Flávio 
Amorim Muniz, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as 
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionali-
dades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6166/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana 
Marão Felix, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as infor-
mações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, 
IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6167/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro 
Fernandes Ribeiro, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6168/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui 
Fernandes Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as 
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionali-
dades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6169/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6170/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN 
BRANDAO DE FARIAS, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6171/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira, 
CARLA FERNANDA DO REGO GONCALO, a fim de que aprecie 
a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao 
cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6172/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri, 
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6173/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacurituba, LE-
TICIA LIBIA BARROS COSTA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6174/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Balsas, ERIK 
AUGUSTO COSTA E SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6175/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barão de Grajaú 
–CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6176/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barra do Corda, 
Rigo Alberto Teles de Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6177/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barreirinhas, 
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6178/2022

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) Bela Vista 
do Maranhão, JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, a fim 
de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, 
referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/
FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JU-
LHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6179/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Belágua, Herlon 
Costa Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as infor-
mações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, 
IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6180/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Benedito Leite, 
RAMON CARVALHO DE BARROS, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6181/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bequimão, João 
Batista Martins, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as 
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionali-
dades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6182/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bernardo 
do Mearim, ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, a fim de 
que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, 
referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/
FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JU-
LHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6183/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Boa Vista 
do Gurupi, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA, 
a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no 
SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do 
VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 
DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6184/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom jardim, 
CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6185/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Jesus das 
Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, a fim de que apre-
cie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes 
ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, 
conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 
2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6186/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Lugar, Mar-
lene Silva Miranda, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6187/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo de Areia, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6188/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo, JOSÉ FA-
RIAS DE CASTRO, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6189/2022

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) Buriti Bra-
vo, Luciana Borges Leocadio, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6190/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti, JOSÉ AR-
NALDO ARAUJO CARDOSO, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6191/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriticupu, 
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6292/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buritirana, TO-
NISLEY DOS SANTOS SOUSA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6293/2022

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) Cachoeira Gran-
de, RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, a fim de que apre-
cie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes 
ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, 
conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 
2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6194/2022

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) Cajapió, 
Marcone Pinheiro Marques,  a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6195/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajari,  Constan-
cio Alessanco Coelho De Souza, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6196/2022

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) Campestre do 
Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA a fim de que apre-
cie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes 
ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, 
conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 
2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6197/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cândido Mendes, 
JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cum-
primento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6198/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cantanhede, 
JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, a fim de que aprecie 
a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao 
cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6199/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Capinzal do Nor-
te, ANDRE PEREIRA DA SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6200/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carolina, ERI-
VELTON TEIXEIRA NEVES, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6201/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carutapera, 
AIRTON MARQUES SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6202/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Caxias, FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, a fim de que aprecie a possibilida-
de de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento 
das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dis-
põem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6203/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cedral – Fernan-
do Gabriel Amorim Cuba, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6204/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Central do Ma-
ranhão - Cleudilene Privado Martins, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6205/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro do Gui-
lherme – José Soares De Lima, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6206/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro Novo do 
Maranhão – Joedson Almeida Dos Santos, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cum-
primento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022 37
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6207/2022

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) Chapadinha – 
Maria Ducilene Pontes Cordeiro, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6208/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia – Fer-
nando Augusto Coelho Teixeira, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6209/2022

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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao Se-
cretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, 
Pedro Chagas, solicitando que divulguem cronograma para a nomeação 
dos 300 novos policiais, conforme anunciado nas mídias sociais do Go-
verno, a fim de melhorar o contingente da Segurança Pública do Estado 
e assim contribuir para a segurança de toda população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de agosto 
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 6210/2022

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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao Se-
cretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando que 
adotem providências a fim de garantir a nomeação dos 1.100 soldados 
formados pelo último concurso da Polícia Militar, a fim de melhorar 
o contingente da Segurança Pública do Estado e assim contribuir para a 
segurança de toda população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de agosto 
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 6211/2022

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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao 
Secretário de Segurança Pública, Coronel Leite, solicitando que adotem 
providências para garantir a nomeação dos peritos criminais aprovados 
no concurso da Polícia Civil do Maranhão realizado em 2018, a fim de 
melhorar o contingente da Segurança Pública do Estado e assim contri-
buir para a segurança de toda população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de agosto 
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 6212/2022

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) Codó, Bruno 
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Jose Francisco Lima Neres, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6213/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, 
Bruno José Almeida e Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6214/2022

Senhor Presidente,

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

seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira 
Miranda Da Silva Barroso, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6215/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6216/2022

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) Coroatá, 
Luis Mendes Ferreira Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6217/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, Aldo 
Luis Borges Lopes, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6218/2022

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) Davinópolis, 
Raimundo Nonato De Almeida Santos, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6219/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, Ail-
ton Mota Dos Santos, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6220/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Duque Bacelar, 
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Francisco Flávio Lima Furtado, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6221/2022

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) Esperantinópo-
lis – Aluisio Carneiro Filho, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6222/2022

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) Estreito, Leoar-
ren Tulio De Sousa Cunha, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6223/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova do 
Maranhão, Luiza Coutinho Macedo, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6224/2022

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) Fernando Falcão, 
Raimunda Da Silva Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6225/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Formosa da Serra 
Negra, Cirineu Rodrigues Costa, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6226/2022

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) Fortaleza dos No-
gueiras, Luiz Natan Coelho Dos Santos, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6227/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, Sebas-
tião Pereira Da Costa Neto, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6228/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, 
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Shirley Viana Mota, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6229/2022

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) Gonçalves 
Dias, Antonio Soares De Sena, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6230/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Ar-
cher, Antônia Leide Ferreira Da Silva Oliveira, a fim de que aprecie 

a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao 
cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6231/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Edi-
son Lobão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, a fim de que apre-
cie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes 
ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, 
conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 
2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6232/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
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Eugênio Barros, Francisco Carneiro Ribeiro, a fim de que aprecie 
a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao 
cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6233/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador New-
ton Bello, Roberto Silva Araujo, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6234/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Nu-
nes Freire, Josimar Alves De Oliveira, a fim de que aprecie a possi-

bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6235/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz 
Rocha, José Orlanildo Soares De Oliveira, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cum-
primento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6236/2022

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) Graça Ara-
nha, Ubirajara Rayol Soares, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 



  44       QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 44
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6237/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, Mercial 
Lima De Arruda, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as 
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionali-
dades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6238/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guimarães, Os-
valdo Luís Gomes, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-

lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6239/2022

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) Humberto de 
Campos, Luis Fernando Silva Dos Santos, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cum-
primento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, con-
forme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6240/2022

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) Icatu, Walace 
Azevedo Mendes, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as 
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionali-
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dades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6241/2022

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) Igarapé do 
Meio, José Almeida De Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6242/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, 
Erlanio Furtado Luna Xavier, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 

condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6243/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava do Gra-
jaú, Jovaldo Cardoso Oliveira Junior, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6244/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, Fran-
cisco De Assis Andrade Ramos, a fim de que aprecie a possibilidade 
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
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condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6245/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru Mirim, 
Benedito De Jesus Nascimento Neto, a fim de que aprecie a possibi-
lidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6246/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do Mara-
nhão, Lúcio Flávio Araújo, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 

condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6247 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente a Agência Estadual De Mobilidade Urbana e Serviços Públi-
cos, o Sr. Celso Henrique e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando a análise da viabilidade do aumento das seguintes 
frotas de ônibus:

•	 T092 Habitacional Turu;
•	 A886 Habitacional Turu / Terminal Cohab;
•	 A580 Habitacional Turu / Terminal Cohama;
•	 A558 Vivendas do Turu / Terminal Cohama;
•	 T051 Cohama / São Cristóvão / Holandeses.
Pois, segundo relatos, os veículos que se encontram em circula-

ção não atendem totalmente a demanda e, consequentemente, com a sua 
demora, ocasionando superlotação, além da ausência de segurança nas 
paradas de ônibus. Por fim, que haja a extensão do horário de funcio-
namento tendo em vista que muitos saem do trabalho às 22h, incluindo 
nos finais de semana.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
de 2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6248 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo 
Luiz Serra Diniz, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. 
Jesus Vale Lopes e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando serviços de limpeza no campo Eco Pereirão, localizado na 
Rua 39, no bairro da Coheb/Sacavém, CEP: 65041-081, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, a falta de limpeza do local 
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para lazer e prática de atividades físicas é frustrante, uma vez que aten-
de toda uma região de crianças e adultos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
de 2022 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6249/2022

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 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao 
Secretário de Saúde Carlos Eduardo Lula, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO 
DOURADO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada a campanha que tem como objetivo simbolizar a luta 
pelo incentivo à amamentação e tem como cor DOURADA o símbo-
lo em razão do padrão ouro atribuído ao leite materno, especialistas 
apontam que os benefícios da amamentação até, pelo menos, os seis 
meses de idade, tanto para o bebê quanto para a mãe. 

Os benefícios à mãe, são inúmeros, como a proteção maior contra 
o câncer de mama, de ovário, e o risco de uma hemorragia após o parto 
é reduzido. Evita a osteoporose e protege contra doenças cardiovascu-
lares, como o infarto, hipertensão arterial e colesterol alto. Pode reduzir 
o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e artrite reumatoide. Ademais, 
aponta-se que a partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de 
hipertensão, diabetes e colesterol alto.  

Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência a divulgação e a 
orientação do tema para o público-alvo, em especial às gestantes, res-
saltando a importância e benefícios de amamentar é um ato de amor 
sem limites. 

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 15 de agosto de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6250 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, bem como para o Secre-
tário de Segurança Pública, coronel PM Sílvio Leite, solicitando-lhes 
que determinem providências, objetivando a instalação de um posto 
policial no bairro do Renascença II, na Avenida Junior Coimbra, 
próximo a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no Municí-
pio de São Luís – MA. Na mesma região localiza-se uma grande escola 
da capital (Reino Infantil), e as pessoas e estudantes que transitam pela 
área estão sofrendo com assaltos constantes. 

O atendimento ao presente pleito irá levar por consequência mais 
segurança pública para a população ludovicense, coibindo a crimina-
lidade neste bairro que possuem grande circulação de pessoas, sendo 
também uma área comercial da capital maranhense. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6251/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, bem como para o Se-
cretário de Segurança Pública, coronel PM Sílvio Leite, solicitando-
-lhes que determinem providências, objetivando a instalação de um 
posto policial no bairro do Turu, na Avenida Acre, no Município 
de São Luís – MA, assim como reforçar o policiamento no bairro 
e adjacências,  tendo em vista que a região está sofrendo com assaltos 
constantes.  

O atendimento ao presente pleito irá levar por consequência mais 
segurança pública para a população ludovicense, coibindo a criminali-
dade neste bairro que possui grande circulação de pessoas, sendo tam-
bém uma área de intenso comércio da capital maranhense. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6252/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Gustavo Pereira Costa, Reitor 
da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, solicitando-lhe que 
determine providências, objetivando que seja realizado o pagamento 
dos serviços junto ao Hospital Veterinário Francisco Edilberto Uchoa 
Lopes - HUV da UEMA, não apenas com dinheiro, mas também via 
PIX, débito e crédito, por ser uma importante ferramenta, com o fim 
de facilitar o uso da parcela da população que necessita de auxílio da 
instituição, para os cuidados com seus animais. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6253 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da 
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. 
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governa-
dor do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabili-
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dade de serviços de infraestrutura na Rua 21, no bairro Alto do Turu I, 
São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6254 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente a Agência Estadual De Mobilidade Urbana e Serviços Públi-
cos, o Sr. Celso Henrique e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando a análise da viabilidade do aumento das seguintes 
frotas de ônibus:

•	 T207 Bairro de Fátima / Parque Amazonas;
•	 Areinha / Parque Amazonas.
Pois, segundo relatos, os veículos que se encontram em circu-

lação não atendem totalmente a demanda e, consequentemente, com a 
sua demora, ocasionando superlotação, além da ausência de segurança 
nas paradas de ônibus. Por fim, que haja o cumprimento do horário de 
funcionamento, incluindo nos finais de semana, tendo em vistas que 
muitos dependem das linhas em questão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6255/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica na Avenida 02, Loteamento Renascer, Maiobão, 
Paço do lumiar/MA, CEP: 651300-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de infraestrutura nas ruas, dificultando 
a vida daqueles que vivem na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6256/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
infraestrutura na Rua Pedreira, Novo Cohatrac, São José de Ribamar/
MA, CEP: 65110-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura básicos, 
dificultando a vida daqueles que vivem na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6257/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na 2ª Travessa da Rua São José, Vila São Luís, Anjo da 
Guarda, São Luís/MA, CEP: 65085-215. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2022. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6258/2022

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) Jatobá, Car-
los Roberto Ramos Da Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
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Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 

educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6259/2022

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) Jenipapo dos 
Vieiras, Arnobio De Almeida Martins, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6260/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio Silva 
Sousa, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações 
no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V 
do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 
DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 

educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6261/2022

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 Afonso 
Cunha - Arquimedes Barcelar, a fim de que aprecie a possibilidade de 
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6262/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Água Doce do 
Maranhão, Thalita e Silva Carvalho Dias, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumpri-
mento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme 
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
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e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6263/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre 
William, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informa-
ções no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV 
e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6264/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas - Ked-
son Araújo Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as 
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionali-
dades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 

O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6265/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Altamira do Mara-
nhão - ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, a fim de que apre-
cie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes 
ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, 
conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 
2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6266/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do 
Maranhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA, a fim 
de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, 
referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/
FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JU-
LHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
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e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6267/2022

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre 
do Pindaré - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, a fim de 
que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, 
referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/
FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JU-
LHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6268/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - 
Itamar Nunes Vieiraa fim de que aprecie a possibilidade de implantar 
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condiciona-
lidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLU-
ÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

O  Ministério da Educação  por meio da RESOLUÇÃO Nº 1, 
DE 27 DE JULHO DE 2022,  informa a todos os municípios que o Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das 
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de 
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.

Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da 
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico” 
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR. 

O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico > 
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto 
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 6269/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar De 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação da Malha Viária, 
o Sr. Roberto Mouchrek, solicitando pavimentação asfáltica: rua 12, 
Cohatrac, Conjunto Itaguará II, na cidade de São José de Ribamar/MA. 

A presente solicitação visa a realização da pavimentação asfál-
tica, o atendimento desta proposição, tem como objetivo, amenizar os 
problemas de acesso desta região e melhoria da trafegabilidade desse 
importante conjunto residencial.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 DE AGOSTO 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 6270/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6271/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6272/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância 
do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6273/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Fran-
cisco Alves da Silva solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6274/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6275/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6276/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6277/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6278/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6279/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6280/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6281/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6282/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix Ro-
drigues dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6283/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, Se-
nhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6284/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO refe-
rente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6285/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José 
Martilho dos Santos Barros, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6286/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6287/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6288/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURA-
DO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6289/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO refe-
rente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6290/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO refe-
rente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6291/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6292/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senho-
ra Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO 
DOURADO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 6293/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6294/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6295/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6296/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6297/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6298/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Se-
nhor Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6299/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6300/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimun-
do Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
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2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ARNALDO MELO – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA – Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA – Com a palavra, o senhor deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras senhores deputados, internautas, telespectadores acompanham 
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus 
seja louvado, senhor presidente, mais uma vez, na trago à tribuna da 
Assembleia Legislativa as nossas lutas diárias, as nossas pautas em 
defesa da população do estado do Maranhão, e aqui mais uma vez, a 
nossa luta em defesa dos aprovados no concurso público, e eu aproveito 
este momento para destacar a nossa luta pela nomeação de todos 
aprovados em concurso público do Estado do Maranhão. Nomeação 
na Polícia Militar, na Polícia Civil, AGED, IPREV, SEGEP, PROCON, 
DETRAN, todos órgãos do Estado do Maranhão que foram ludibriados, 
enganados pelo governo, enganou muitas pessoas, enganou muitas 
famílias dizendo que ia realizar concurso público. Na semana passada, 
ele concedeu entrevista fazendo um podcast e falou da Polícia Militar, 
falou dos policiais, ele deveria lavar a boca para falar da Polícia Militar, 
Polícia Civil, para falar dos policiais. Prova disso, tem cheio de outdoor 
na cidade espalhados chamando o ex-governador Flávio Dino de traidor 
dos policiais. Ele devia lavar a boca antes de falar de Polícia Militar, de 
policiais civis e policiais militares. Ele traiu. O ex-governador Flávio 
Dino traiu a Polícia Militar, traiu os policiais com várias promessas. 
Ele, em 2014 se reuniu com os policiais e disse que iria aprovar a PEC 
300, igualar o salário dos policiais aos policiais do Distrito Federal. 
E o que ele fez? O que ele fez prejudicou a Polícia Militar, todos os 
praças e oficiais reclamam do interstício para a promoção, dos capotes 
que eles levam, da politicagem na Polícia Militar para nomear os 
aprovados, politicagem para poder promover. Usou a Polícia Militar 
com politicagem, politicagem e politicagem. A nossa luta em defesa 
da Polícia Militar, Polícia Civil do Estado Maranhão, a nossa luta em 
defesa dos aprovados nos concursos públicos, e agora trazemos para 
atualidade, o atual governador do estado prometeu há exatamente oito 
dias, que iria nomear 300 policiais, mas até agora não foi publicado no 
Diário Oficial. Onde estão as nomeações? Cadê a nomeação dos 300 
policiais? Já apresentamos indicação, já apresentamos requerimento, 
não só dos 300, mas a nomeação de todos os 1.400, ou seja, dos 
300 que foram anunciados e 1.100. E ainda faltam também 146 sub 
judice de 2012, sub judice de 2017 e mais os remanescentes. A luta 
pela nomeação de 2.400 de todos os sub judice e dos remanescentes 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Apresentamos também o 
requerimento para nomeação de todos da Polícia Civil. Ele anunciou 
a nomeação de três delegados, três escrivães e três investigadores, e 
não anunciou a nomeação de nenhum perito. Estamos solicitando a 
nomeação de todos os peritos e a conclusão da lista, nomeação de todos 
os delegados, de todos os investigadores. De todos que estão faltando 
na Polícia Civil do Estado do Maranhão. A nossa luta permanente em 
defesa da sociedade, em defesa da população. Nomeação já! Nomeação 
já! E quem está falando aqui, quem está cobrando hoje é o mesmo 
deputado que cobrou antes de ontem, que cobrou ontem, que cobra 
hoje, ou seja, o mesmo deputado que está cobrando desde 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. O único deputado estadual, e 
eu posso falar isso, quem se sentir prejudicado com a minha fala que 
mostre os requerimentos. O único deputado estadual que, todos os 
dias, ocupa a tribuna da Assembleia, apresenta requerimento, apresenta 
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indicação e apoia todos os concurseiros do Estado do Maranhão, todos 
que fizeram concurso e estão aguardando nomeação. O único deputado 
que, ao longo dos últimos anos, tem lutado pela nomeação de todos os 
aprovados. E o mais importante, não vou desistir, só vou parar quando 
o último aprovado na Polícia Civil for nomeado, quando o último 
aprovado na Polícia Militar for nomeado, no Iprev, na Segep, na Aged, 
no Procon, no Detran, enfim, todos os aprovados em concurso público. 
Continuem contando com a luta do Professor e Deputado Wellington do 
Curso. Nomeação já! Respeito aos concurseiros, respeito aos aprovados 
em concurso do Maranhão. Nomeação já! Cadê a publicação do Diário 
Oficial dos 300 e mais da Polícia Civil? Nomeação já!

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA -Dia. Não há quórum para deliberação. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA -Inscrito, por 30 minutos, com direito a 
apartes, o nobre Deputado e Professor Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente deputado Edivaldo Holanda, 
demais pares, senhoras e senhores deputados, internautas, 
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso 
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, cumprimentar, de forma 
especial, uma das vozes mais atuantes no rádio maranhense, Álvaro 
Luís, repórter feliz, tem o meu respeito, tem meu apreço, ontem estava 
acompanhando inclusive as suas análises políticas fazendo algumas 
referências, inclusive a composição do TER, dois juízes, dois advogados, 
Ministério Público, acompanhando, está vendo lá, acompanhando a 
atuação de Vossa Excelência. Parabéns pela comunicação do rádio, tem 
o respeito da Assembleia Legislativa, tem o respeito da população do 
Maranhão, um homem íntegro, um homem sério, um homem honesto, 
um homem honrado, Deputado Wellington do Curso está no segundo 
mandato, Deputado Wellington do Curso tem orgulho de ser deputado. 
Eu não tenho vergonha de ser deputado, eu tenho orgulho de ser 
deputado, orgulho e pode ter certeza que nesse orgulho de ser deputado 
estadual eu trago à memória muitas pessoas importantes que fazem com 
que o nosso mandato seja propagado, seja divulgado, seja difundido, ou 
seja, contribuem para que o nosso mandato seja realizado e um deles é 
a comunicação e falar em comunicação e não falar de Álvaro Luís, o 
nosso repórter feliz, é como se não tivesse falado de comunicação, e, 
Álvaro Luís, esse reconhecimento que eu faço, Álvaro Luís, esse 
reconhecimento que eu faço é porque as pessoas costumam fazer 
mensagens, homenagens póstumas depois que as pessoas não estão 
mais aqui, era bom, que era agradável, que era gente boa, as pessoas 
têm que dizer que amam, que gostam, que respeitam, que perdoam 
enquanto as pessoas estão próximas, então, Álvaro Luís, em nome de 
toda comunicação do Maranhão receba os nossos cumprimentos, 
respeito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão um dos 
homens mais íntegros, sérios e honrados da comunicação do Estado do 
Maranhão, Álvaro Luís, repórter feliz, que Deus continue abençoando a 
sua vida, abundantemente. Senhor Presidente, a nossa luta permanente 
na Assembleia Legislativa em várias vertentes, em várias lutas e eu 
quero destacar alguma dessas lutas hoje na Assembleia Legislativa do 
Estado de Maranhão. Uma delas, uma luta que é muito cara para o 
professor e deputado Wellington do Curso, Henrique, não fique ciúmes 
não, viu Henrique, você está no mesmo quilate também, não fique com 
ciúmes não, tranquilo, certinho. Uma das nossas lutas diárias aqui na 
Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, em defesa dos professores, 
a nossa luta permanente em defesa dos professores, valorização dos 
professores e a nossa luta antiga, não é uma luta de eleição, não uma 
luta de oportunismo, pelo contrário, o único deputado que lutou contra 
a descompressão, processo na justiça que achatou os salários dos 

professores, tivemos reuniões e audiências na justiça, na OAB, reunião 
com os professores aqui na porta da Assembleia, a luta do processo de 
descompressão, a luta do professor e deputado Wellington dos 
precatórios do FUNDEF para que os prefeitos respeitem os professores 
e paguem os precatórios do Fundef aos professores. A luta pela aplicação 
dos recursos do Fundeb. Esse dinheiro tem dono, esse dinheiro é dos 
professores, não é para comprar posto de gasolina, para comprar 
fazenda, cabeça de gado. O dinheiro do recurso do Fundeb tem dono: é 
dos professores. E, por último, o reajuste de 33,24%. Percorremos mais 
de 60 municípios em defesa dos professores e retomamos as nossas 
caminhadas, as nossas reuniões em defesa dos professores do Estado do 
Maranhão. Aqui na Assembleia, tem um deputado que é professor e que 
defende os professores do Estado do Maranhão. Eu ouso perguntar se 
algum outro deputado que, ao longo dos últimos anos, defendeu os 
professores. Eu ouso! Eu ouso perguntar! Professores, pesquisem qual 
foi o deputado que defendeu os professores nos últimos anos. Podem 
pesquisar. Todas as lutas em defesa dos professores, nos últimos anos, 
foram encampadas pelo Professor e Deputado Wellington do Curso. 
Nós temos esse reconhecimento, os professores reconhecem isso e nos 
ligam dando apoio às nossas ações. Eu só tenho a agradecer pelo 
reconhecimento dos professores, pela confiança e pelo carinho. 
Professores do Maranhão da rede estadual e da rede municipal, 
continuem contando com o Professor e Deputado Wellington do Curso. 
A luta continua. Senhoras e senhores, essa nossa luta em defesa dos 
professores, nós intitulamos um projeto chamado Ouvindo o Maranhão. 
Ao ouvir o Maranhão, percorrer o Maranhão, nós ouvimos a população 
que solicitou: Deputado Wellington, fiscalize as escolas municipais, 
fiscalize as escolas estaduais. E é por isso que nós iniciamos o projeto 
De de Olho nas Escolas, para fiscalizar as escolas, fiscalizar as creches, 
para verificar se as escolas e creches do Estado do Maranhão estavam 
realmente atendendo a população, atendendo essas crianças e 
adolescentes, projetando a vida dessas crianças e adolescentes para o 
futuro; verificando se essas escolas têm iluminação, ventilação, as 
condições adequadas para receber os nossos alunos, para que os 
professores possam desenvolver as suas atividades. Por isso que nós 
desenvolvemos o projeto de Olho nas Escolas, projeto que vai ao 
encontro do anseio, do desejo da população, dos pais de alunos e dos 
alunos, para que nós tenhamos realmente uma educação pública de 
qualidade. Não adianta falar de educação se a educação não for de 
qualidade. E a educação pública se propõe a fazer isso para que ela seja 
de qualidade, para que o aluno tenha as condições de aprendizado. 
Também uma escola com iluminação, uma escola com ventilação, onde 
os professores possam desenvolver as suas atividades, onde os alunos 
tenham uma merenda escolar de qualidade. Essa é a nossa luta 
permanente em busca da educação pública de qualidade no Estado 
Maranhão. Uma educação pública de qualidade em duas vertentes, 
primeiro: atender o aluno, atender os familiares, fazer com que o aluno 
realmente possa desenvolver as suas atividades, as suas habilidades e 
possa sonhar com um futuro melhor por meio da educação. A única 
forma de transformar a vida das pessoas é por meio da educação. Não 
existe outro meio. A única forma de mudar a vida das pessoas, 
transformar a vida das pessoas, dar oportunidade para as pessoas, 
devolver a dignidade das pessoas é por meio da educação e, depois, pela 
geração de emprego e renda. Com isso, vamos conquistar a liberdade 
das pessoas, a dignidade às pessoas. Não se dá dignidade às pessoas 
entregando cesta básica, entregando peixe, entregando capacete, são 
medidas paliativas, são medidas emergenciais, precisamos ter políticas 
públicas voltadas para o estado, não políticas públicas momentâneas, 
políticas públicas de poder, políticas públicas pra se manter no poder, 
mas políticas públicas com qualidade, principalmente quando se fala de 
educação. Nós temos uma geração que ela tem padecido, a nossa 
geração tem padecido. Oito anos de gestão do ex-governador Flávio 
Dino e uma geração quase que perdida, nós precisamos resgatar essa 
geração, precisamos resgatar essa educação com cursos técnicos 
profissionalizantes, dar oportunidade para que as pessoas possam ser 
inseridas no mercado de trabalho. E é por isso que nós temos um projeto 
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chamado Meu Emprego, prestem minha atenção, Meu Emprego, Minha 
Dignidade. Porque as pessoas têm dignidade quando tem o seu emprego, 
quanto tem o seu salário sem depender de pistolão, sem depender de 
amizade, sem depender de QI, dependendo único e exclusivamente do 
seu esforço, da sua força de vontade, da sua determinação, da sua 
dedicação. Nós não podemos separar uma criança pobre da periferia de 
uma criança que tem a oportunidade de estudar numa escola particular. 
Nós não podemos separar um adolescente da periferia ou da zona rural 
de um adolescente que tem condições, que a família colocou para 
estudar numa escola particular. Nós não podemos separar um jovem 
que estudou em escola pública, de um jovem que teve a oportunidade, e 
estudou numa escola particular, a oportunidade tem que ser igual para 
todos, quem vai dizer, quem vai determinar o futuro dessa criança, 
desse adolescente, e desse jovem, não é o local, e sim a sua força de 
vontade, a sua determinação, mas não podemos permitir, que somente 
quem estudou em escola particular, de famílias que têm condições, que 
tenham as oportunidades, nós temos que permitir sim, que o filho e a 
filha, de uma empregada doméstica, que o filho e a filha, de um motorista 
de ônibus, que o filho e a filha, de um assalariado, que o filho e a filha, 
também de um desempregado, tenha oportunidade, e possa ser médico, 
possa ser advogado, possa ser jornalista, possa ser professor, a 
oportunidade tem que ser para todos, e quem vai determinar o futuro, 
com certeza, é a determinação de cada um, é a vontade de cada um, é a 
vocação de cada um, e é por isso que aqui nesta Casa, aqui na Assembleia 
Legislativa tem um deputado, que defende a educação pública de 
qualidade, defende a educação pública que possa contemplar os anseios, 
as necessidades, e principalmente, projetar os nossos jovens, para o 
futuro, e para o mercado de trabalho, uma educação pública de 
qualidade, que possa valorizar os professores, que os professores 
tenham um treinamento, mas o mais importante, possa ter as suas 
promoções, e possa ter a valorização financeira, não o engodo, não a 
enganação, não a mentira, dizendo que o professor do Maranhão recebe 
o maior salário do Brasil, nós temos muitos professores da rede 
municipal e da rede estadual que propagam mentiras, professores 
contratados de 20 horas, de 40 horas, que recebem um valor muito 
aquém do piso nacional, muito aquém do que é propagado pelo governo 
do Estado e pela Secretaria de Educação. Finalizo aqui o meu 
pronunciamento sobre educação no Estado do Maranhão reafirmando 
meu compromisso com a educação pública de qualidade, com o projeto 
De olho nas escolas para que as escolas possam se adaptar e realmente 
terem as condições mínimas, dignas para que os alunos possam 
desenvolver as suas atividades e possam ter um futuro promissor. Luta 
permanente em defesa dos professores, dos profissionais de educação 
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, nos últimos anos, nós 
também tivemos uma luta em defesa dos profissionais de saúde do 
Estado do Maranhão. Na primeira semana como deputado estadual, 
apresentamos um projeto de lei para realização de concursos em todas 
as áreas da saúde no Estado do Maranhão. Apresentamos um projeto de 
lei para que fosse criado o plano de cargos e carreiras para médicos, 
planos de cargos e carreiras para enfermeiros, plano de cargos e carreiras 
para todos os profissionais da saúde do Estado do Maranhão. 
Apresentamos o projeto de lei para a carga horária de 30 horas para os 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Até apresentamos o 
projeto de lei também do piso salarial para os enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem. Apresentamos também um projeto de lei 
para o descanso digno, pois é inadmissível que o enfermeiro e, 
principalmente, o técnico e o auxiliar de enfermagem não tenham um 
local digno para descanso, que o técnico e o auxiliar de enfermagem 
descansem no hospital deitados no chão, deitados em jornais, deitados 
em papelões porque não existe um local digno para descanso. E é por 
isso que apresentamos o projeto de lei do Descanso Digno para os 
profissionais da saúde do Estado do Maranhão: médicos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, dentistas, radiologistas, enfermeiros, técnicos, 
auxiliares, todos os profissionais da saúde no Estado do Maranhão. 
Faço referência ainda aos profissionais de saúde que, às vezes, são 
esquecidos pelos políticos, que são os agentes comunitários de saúde e 

os agentes de endemias. Uma luta para que tenham um piso digno, um 
piso salarial para que o prefeito, para que os governadores possam dar 
atenção aos agentes comunitários de saúde. Se tem alguém que conhece 
a realidade dos maranhenses, a pobreza, a miséria, a dificuldade, são os 
agentes comunitários de saúde que percorrem os interiores, que 
percorrem a zona rural, que percorrem a periferia, levando a atenção 
básica, levando o conhecimento, levando a saúde a essas populações 
mais distantes e mais pobres. O nosso reconhecimento e o nosso 
respeito aos agentes de endemias e aos agentes comunitários de saúde 
de todo o Estado do Maranhão. Profissionais da saúde: médicos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, o 
nosso respeito e a nossa luta em defesa de todos vocês. Prova disso, nós 
realizamos várias audiências públicas na OAB, no Ministério Público, 
na Assembleia Legislativa do Estado de Maranhão, e fui o único 
deputado estadual que viajei na caravana e acompanhei os enfermeiros 
nas votações em Brasília. Então, orgulhosamente, hoje, eu recebi uma 
publicação que me chamou muita atenção. Uma publicação de 
reconhecimento, uma publicação de carinho e uma publicação de 
respeito. E veio lá da cidade de Araioses, de uma técnica de enfermagem, 
lá na cidade de Araioses, da minha amiga técnica enfermagem., Nazaré. 
Nazaré é uma daquelas pessoas formidáveis, excepcionais. Boa mãe, 
boa filha, boa técnica de enfermagem, boa vizinha, boa amiga, e eu 
tenho o maior respeito pela Nazaré, maior o carinho pela Nazaré. E 
orgulho de ter uma amiga, uma apoiadora como a Nazaré, lá na cidade 
de Araioses. E ela defende a enfermagem com unhas e dentes. Participa 
de audiências, participa de reuniões, de caravanas. Ela é a cara da 
enfermagem. A luta da enfermagem. E muitas das vezes lembro de 
enfermeiros, mas esquece de técnicos auxiliares. Minha amiga Nazaré, 
técnica de enfermagem na cidade de Araioses, o meu respeito, o meu 
carinho e o meu amor. Receba o meu amor por você. Muito obrigado 
pelo afeto, carinho, publicações e o seu apoio na cidade de Araioses e 
em todos lugares que você está, que você se pronuncia em defesa do 
Professor e Deputado Wellington. E agora também em defesa do doutor 
Lahésio Bonfim. Muito obrigado, minha amiga Nazaré. Finalizo o meu 
pronunciamento em defesa da saúde pública de qualidade no Estado do 
Maranhão, para que os nossos profissionais de saúde possa desenvolver 
as suas atividades e principalmente com qualidade. Mas eu trago agora, 
doutora Klissia, uma denúncia gravíssima. Já apresentamos uma 
indicação ao governo do Estado, uma indicação a todas as prefeituras 
que respeitem o piso da Enfermagem no Estado do Maranhão. Já 
recebemos denúncias que alguns hospitais, prefeituras começaram a 
demitir enfermeiros. Estamos fiscalizando porque tão importante 
quanto a aprovação e agora o pagamento do piso salarial para os 
enfermeiros é a manutenção dos empregos e que os enfermeiros, 
técnicos auxiliares não sejam perseguidos, não sejam demitidos. 
Professor e Deputado Wellington do Curso lutou pela aprovação do 
piso, lutou pela aprovação das trinta horas e agora começa a fiscalização 
para que hospitais, para que o Estado e os municípios respeitem a lei do 
piso, não persigam, não prejudiquem os técnicos, auxiliares e 
enfermeiros e que não façam demissão de quem já está empregado e, 
pelo contrário, que tenhamos mais concursos, mais nomeações e 
respeitar a lei do piso. Então, nossa luta em defesa dos profissionais de 
saúde do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, um outro assunto que 
é muito caro para o Professor e Deputado Wellington do Curso, ao 
longo dos últimos anos, segurança pública, portanto, a nossa luta em 
defesa da segurança pública em dois momentos: segurança pública da 
população, uma luta para que a população tenha segurança pública de 
qualidade, que tenha o policial militar nas ruas, que tenha a viatura, a 
delegacia funcionando, que possa ir registrar o seu boletim de 
ocorrência, que possa fazer o seu BO, que você tenha um policial 
militar, a viatura, a Polícia Militar de prontidão, pronta para atender a 
sociedade, para atender a população. Segurança pública de qualidade 
para atender a população, mas para isso acontecer precisamos dar 
atenção a fatores que são muito importantes na segurança pública: 
primeiro, valorização do policial militar. Deputado Wellington, 
Professor Wellington, já que Vossa Excelência defende os policiais, 
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como é que se faz a valorização do policial militar e do policial civil? 
Primeiro, com promoções justas, promoções sérias, promoções dignas, 
diminuindo o tempo de interstício, diminuindo o interstício, o tempo 
para a promoção. É inadmissível que o soldado passe 7, 8, 10, 15 anos 
para ser promovido a cabo; 5, 8, 10, 15 anos para ser promovido a 
sargento. É inadmissível que você entre na Polícia Militar como soldado 
e tenha que se aposentar como cabo, como terceiro-sargento. No 
mínimo, o soldado que entrou para a Polícia Militar aspira chegar até 
subtenente; no mínimo, ter uma promoção para cabo, para terceiro-
sargento, segundo-sargento, primeiro-sargento e até subtenente. No 
mínimo, no mínimo, a promoção até subtenente. É inadmissível que um 
aspirante seja promovido a segundo-tenente, e aí está normal, a 
primeiro-tenente e depois demora três, cinco, sete, dez anos para ser 
promovido a capitão; cinco, sete, dez anos para ser promovido a major. 
É perfeitamente natural quando o cidadão passa no concurso para a 
Polícia Militar, para o CFO, e almeja ser oficial da Polícia Militar, ele já 
tem uma programação, entrou como aspirante e vai sair como coronel. 
É inadmissível que ele passe 30 anos de serviço na Polícia Militar e não 
consiga chegar ao posto de coronel. Professor e Deputado Wellington 
do Curso luta para diminuir o interstício das promoções de praças e 
oficiais. Outro detalhe importantíssimo, que é luta nossa, antes do 
processo transitado em julgado, que é o normal para qualquer cidadão, 
o policial militar não tem esse direito. Se o policial militar, por conta da 
profissão, por conta da atividade, se envolve em algum processo 
administrativo penal, ele não pode ser promovido. Que absurdo! Não 
foi transitado em julgado ainda, e ele não pode ser promovido, tem que 
aguardar. Isso tem que acabar, isso não existe, major Bruno, está errado. 
Como que o policial militar está numa ocorrência, acontece uma 
diligência por algum motivo, tem algum problema, ele responde algum 
processo e não pode mais ser promovido, entra na lista negra, ele é 
prejudicado. Os outros passam na frente dele. Como se não foi transitado 
em julgado ainda? E aí não, ele entrou na lista negra, ele é perseguido, 
ele é prejudicado. E apresentamos um projeto de lei para acabar com 
essa ilegalidade. Essa irregularidade. Esse prejuízo para praças e oficiais 
da Polícia Militar. Estou respondendo. Deputado Wellington, como é 
que valoriza o policial militar? Com promoções dignas, sérias, justas, 
com um tempo menor de promoção, um interstício menor e que o 
policial não seja prejudicado se ele responde a algum processo. Mas, 
Deputado Wellington, o senhor está passando mão na cabeça de policial 
que cometeu deslize? Não. Só estou querendo ser justo. E não pode ser 
justo prejudicando um policial, que no estrito dever, cumprindo a sua 
missão, responde por alguma bronca, algum processo e ele ser 
prejudicado se não foi transitado e julgado ainda? Isso não existe. E, por 
último, valorização financeira, que... acompanhada da promoção de 
cabo, eu perguntei uma vez para um cabo: “Cabo, qual a melhor 
valorização que um praça da Polícia Militar pode ter? Ele disse: 
deputado, é a promoção. Porque na promoção já vem embutido o 
aumento salarial. Porque quando eu saio de cabo para sargento eu sou 
promovido, já aumenta um pouquinho o salário e aumenta o ânimo, a 
motivação do policial militar. A família, os amigos todos vibram. Como 
é que o cidadão entrou como soldado e está há oito, dez anos como 
soldado? Nem a cabo ele foi promovido? Ontem, eu encontrei, na feira 
de São Bernardo, um cabo aposentado da Polícia Militar e ele disse pra 
mim: Professor Wellington, Deputado Wellington, nós tínhamos um 
representante da Polícia Militar, que foi eleito pela Polícia Militar, na 
legislatura passada, mas ninguém, nos últimos 20 anos, na Assembleia 
Legislativa defendeu a Polícia Militar como senhor defende. Eu só cabo 
aposentado. E olha, deputado, eu me aposentei como cabo que a 
promoção como sargento nunca chegou. E eu como cabo aposentado, 
eu tenho reconhecimento que o senhor é o único deputado que, nos 
últimos vinte anos, tem lutado pela Polícia Militar, infelizmente, o 
senhor é oposição. Mas o senhor é o único que levanta a voz para nos 
ajudar. Mas eu creio que o Maranhão viverá um novo momento. E eu 
creio que a partir de 1º de janeiro teremos um novo governador. Um 
governador sensível. Um governador preocupado com a segurança 
pública da população. E em valorizar os policiais. E vamos ter 

promoções dignas. Vamos ter valorização salarial dos policiais. E o 
mais importante, nomeação de mais policiais, que é uma outra pauta 
nossa. Eu creio que todos os policiais militares aprovados no último 
concurso serão nomeados. Eu creio que todos sub judice poderão ser 
nomeados. E mais alguns remanescentes. E a proximidade inclusive da 
realização de um outro concurso. Deputado Wellington, por que Vossa 
Excelência fala isso com tanta exatidão, com tanta certeza? Porque nós 
temos um déficit de policiais. Só o ano de 2022, nós teremos mais de 
setecentos policiais que irão se aposentar. Hoje, o Maranhão tem pouco 
mais de dez mil policiais militares. Mas a Polícia Militar foi usada pelo 
ex-governador Flávio Dino para mentir, ludibriar, enganar. Um 
verdadeiro enganador de almas. Ele utilizou a caixa d’água. em frente à 
Polícia Militar para mentir para a população. Dizendo que era o maior 
efetivo da história, que a Polícia Militar tinha mais de 15 mil homens. 
O efetivo da Polícia Militar, hoje, não passa de dez mil policiais 
militares. E é por isso que precisamos dar a nomeação dos 1.400 
policiais militares, mais de 146 sub judice de 2012, mais sub judice de 
2017 e de 2018, e mais os remanescentes. E ainda dá para fazer um 
novo concurso na Polícia Militar do Estado do Maranhão, mas, assim, 
como aquele sem futuro chamado Ex-governador Flávio Dino, porque 
não pode, um cidadão desse é muito sem futuro. O Ex-governador 
Flávio Dino, esse sem futuro, anunciou o concurso de Corpo de 
Bombeiros durante sete anos. Todo ano, colocava no orçamento 100 
vagas, e não fazia o concurso. Mentiu, enganou, enrolou e não fez o 
concurso do Corpo de Bombeiros. O Ex-governador Flávio Dino não 
gosta de policial militar, não gosta de policial civil e não gosta do Corpo 
de Bombeiros. É comunista. Ele não gosta de polícia e sabe por quê? 
Porque policial conhece cara de bandido, policial bate com olho e 
conhece cara de bandido. Policial militar e policial civil não gostam de 
Flávio Dino. Bate o olho e vê logo: isso não presta! Vê logo: isso é 
vasilha! Vê logo: isso é coisa ruim. E esse sem futuro chamado Ex-
governador Flávio Dino não gostava da Polícia Militar, da Polícia Civil 
e nem do Corpo de Bombeiros, deixou a população sem segurança, mas 
ele tinha policial militar, mais de 30 na sua segurança. Ele estava 
preocupado com a população? Não estava, estava preocupado com a 
sua segurança particular. Finalizo aqui o meu pronunciamento, 
Presidente, na luta em defesa da população do Estado do Maranhão. 
Que Deus seja louvado. No tempo estritamente correto. Que Deus seja 
louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do 
Maranhão e a sua população. Deus nos diz: Bem-aventurados aqueles 
que têm fome e sede de justiça, pois, com certeza, serão saciados. 
Precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Assim já 
dizia o profeta Jeremias: precisamos trazer à memória as coisas que 
nos dão esperança. Renovamos nossas esperanças em um Maranhão 
melhor, e é por isso que, todos os dias, eu acordo cedo, eu durmo tarde, 
acredito e luto por um Maranhão melhor. E é por isso que eu estou nas 
caminhadas levando o nome do meu candidato ao governo, o Doutor 
Lahésio Bonfim. Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA - Com a palavra, a nobre Deputada Betel 
Gomes, por seis minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Senhoras deputadas, senhores deputadas, TV Assembleia 
e todos que nos acompanham pelas plataformas digitais. Ocupo esse 
espaço para dizer a todos que o município de Buriticupu está de 
luto. Nas primeiras horas da manhã do dia 16, um trágico acidente 
envolvendo três veículos na BR-222, nas proximidades do local 
conhecido como Entroncamento do Arame, a 30 km do município de 
Buriticupu, lamentavelmente, levou a vida de cinco pessoas deixando 
outras duas gravemente feridas, duas professoras, Isabel Cristina e 
Conceição de Maria, que dedicaram as suas vidas na área educacional, 
vieram a óbito, assim como Claumir da Silva; Caíque, o jovem de 
apenas dezenove anos, todos moradores de Buriticupu. Tiveram as suas 
vendas interrompidas de forma repentina. O sentimento de perda que 
aflige os corações dos familiares e amigos das vítimas comove toda 
a população politicupuense, que está consternada com essa tragédia. 
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Eu lamento profundamente essa perda irreparável e rogo a Deus 
para que dê conforto aos amigos e familiares neste momento de dor 
e de separação. Considerando tantas tragédias, tantos acidentes nessa 
rodovia e tantos acidentes que têm acontecido nessa região deixando 
vítimas fatais, estarei encaminhando ao DNIT, uma indicação para que 
sejam instaladas barreiras eletrônicas de controle de velocidade, no 
intuito de reduzir a ocorrência de acidente, e, sobretudo, de preservar 
vidas. Eu quero encerrar, Senhor Presidente, solicitando que façamos 
um Minuto de Silêncio em respeito às famílias enlutadas. E quero 
externar aqui os meus sentimentos e condolências a todos os familiares 
e amigos. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA - Solicito a todos para ficarmos em posição 
de respeito, atendendo à solicitação da deputada Betel sobre um Minuto 
de Silêncio pelas vítimas, lá na cidade de Buriticupu. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
EDIVALDO HOLANDA - Não há oradores inscritos. Declaramos 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezessete de agosto de dois 
mil e vinte e dois.    

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.           
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Ariston, Betel Gomes, 
César Pires, Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edi-
valdo Holanda, Professor Marco Aurélio, Wellington do Curso, Zé Iná-
cio Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): 
Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, 
Carlinhos Florêncio, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araú-
jo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota 
Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professora Socorro Waquim, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro e Wendell 
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve oradores inscri-
tos no tempo destinado ao Pequeno Expediente. Não houve “quórum” 
regimental para apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, que fi-
cou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Não havendo orador 
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente, nem indicação de 
deputados para falar no tempo destinado aos Partidos e Blocos e nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando 
que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamen-
te assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 17 de agosto de 2022.

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Edivaldo Holanda 
Segundo Secretário, em exercício.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2426/2022-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de ju-
nho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro 
de 2018 da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procurado-
ria Geral anexo aos autos, RATIFICO a Inexigibilidade de licitação 
respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, 
e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a 
empresa PHD EDUCAÇÃO LTDA. ( PHD EDUCAÇÃO CONTI-
NUADA), CNPJ n° 30.898.091/0001-95, para a realização do curso de 
atualização em “Liderança, comunicação e oratório” , ministrado pelo 
profissional, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), visando 
proporcionar a melhoria na qualidade de técnicas e procedimentos em 
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução 
dos serviços prestados neste Poder. Determino 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 BE-
QUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 16 de agosto de 2022. Deputado Otheli-
no Neto. Presidente ALEMA 
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