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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  26 / 05 / 2022 – 5ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 26.05.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 286/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON RIBEIRO, INSERE O FESTEJO DE SÃO 
BENTO, NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, NO ROTEIRO OFI-
CIAL DE TURISMO RELIGIOSO DO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ZÉ INÁCIO LULA. 

2. PROJETO DE LEI Nº 265/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON RIBEIRO, INSTITUI O “DIA ESTADUAL DO 
MOTOFRETISTA (MOTOBOY)” NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL.  

II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

3. PROJETO DE LEI Nº 141/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, QUE CLASSIFICA ALCÂNTARA 
– MA, COMO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO 
PEREIRA.  

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
006/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO SENHOR DIMAS SALUSTIANO DA SILVA, NA-
TURAL DE SÃO LUÍS/MA. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.  

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

5. REQUERIMENTO Nº 144/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO 
DR. EDUARDO NICOLAU, PELA ELEIÇÃO COMO PROCURA-
DOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MA-
RANHÃO.

6. REQUERIMENTO Nº 147/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM RE-
GIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A 
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO 
DE LEI Nº 141/2019, DE SUA AUTORIA. 

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 135/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS   À PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MARANHÃO, IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, NO PERÍODO DE JANEI-
RO DE 2013 A NOVEMBRO DE 2021.

9. REQUERIMENTO Nº 136/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
TRIZIDELA DO VALE, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A NO-
VEMBRO DE 2021. 

10. REQUERIMENTO Nº 137/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
PEDREIRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A NOVEMBRO 
DE 2021. 

11. REQUERIMENTO Nº 138/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS À PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MARANHÃO, IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS 
AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 
2020 A NOVEMBRO DE 2021. 

12. REQUERIMENTO Nº 141/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS E A PRESIDENTE DA CÂMARA DO 
CITADO MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
PEDREIRAS, 

13. REQUERIMENTO Nº 142/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, E AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA DO CITADO MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE INFOR-
MAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 25/05/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 234/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A INCLU-
SÃO DA CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – 
(LIBRAS), COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE EM CONCURSOS 
PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 235/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADRIANO, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE INCENTI-
VO AOS MODELOS DE NEGÓCIO DENOMINADOS STARTUP E 
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SCALEUP, COM O FIM DE ESTIMULAR O EMPREENDEDORIS-
MO NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 236/2022, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA DANIELLA, QUE INSTITUI O DIA ES-
TADUAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A ME                                                                                              
NINA E MULHER COM DEFICIÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 237/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA, QUE CRIA O PROGRAMA DE ATENDIMEN-
TO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ÀS MULHERES VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA NAS UNIDADES DO INSTITUTO MÉDICO LE-
GAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 238/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇAILÂN-
DIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO 
MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 239/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕEM SOBRE OS 
APLICATIVOS DE ENTREGA DE DELIVERY, O DEVER DE DIS-
PONIBILIZAR O NOME COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTI-
FICAÇÃO E A FOTO DO ENTREGADOR, NA FORMA QUE MEN-
CIONA.

PROJETO DE LEI Nº 240/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES E CAMPAINHAS POR ALERTAS 
MUSICAIS ADEQUADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E 
PRIVADA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 241/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM 
DOENÇA RARA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 242/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A OBRIGATORIEDADE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, DE SE AFIXAR NAS EMBALAGENS DE BRINQUEDOS O 
SELO MUNDIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DO TRANSTOR-
NO DO ESPECTRO AUTISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 243/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A OBRIGA-
TORIEDADE DE VIGILANTES DO SEXO FEMININO NOS ESTA-
BELECIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 244/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS EDU-
CATIVAS ALERTANDO PARA OS MALEFÍCIOS E OS RISCOS 
DECORRENTES DO USO INDEVIDO DE DROGAS OU SUBS-
TÂNCIAS ENTORPECENTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 245/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI E INCLUI 
NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, O DIA ESTADUAL DA LIPOMIELOMENINGOCELE”, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO .

PROJETO DE LEI Nº 246/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE CAM-
PANHA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO TURIS-
MO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO ESTADO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 247/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DA “SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A EDU-
CAÇÃO SEM VIOLÊNCIA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 248/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE MECA-
NISMOS DE DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO E ACOMPANHA-
MENTO DE CASOS DA DEPRESSÃO DE FORMA CONTÍNUA 
DENTRO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 250/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O CLUBE DE MÃES TIA LIVRAMENTO DA MAURO 
FECURY, SÃO LUÍS - MA.

PROJETO DE LEI Nº 251/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE CLASSIFICA O MUNICÍPIO 
DE BALSAS COMO DE RELEVANTE INTERESSE TURÍSTICO.

PROJETO DE LEI Nº 252/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO 
DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DOENÇA 
RARA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 253/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO A SEMANA ESTADUAL DE CONSCIEN-
TIZAÇÃO SOBRE A CARGA TRIBUTÁRIA.

PROJETO DE LEI Nº 254/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTA-
DUAL DE INCENTIVO À GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL 
POR PRODUTORES RURAIS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 255/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INCLUI, NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O FESTE-
JO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DO MUNI-
CÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2022, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº 007/2022, 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2022, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº 008/2022, 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 231/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDA-
DE PÚBLICA O “ESCOLA COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO”, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 232/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RICARDO RIOS, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO CASA DO AUTOR MARANHENSE, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 233/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON RIBEIRO, QUE ESTABELECE A REALIZAÇÃO 
DE CAMPANHAS, EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, PARA 
ESTIMULAR A ADOÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS, CONS-
CIENTIZAR AS PESSOAS ACERCA DE SUA RELEVÂNCIA E OU-
TRAS DISPOSIÇÕES.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 216/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDA-
DE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO – ACRA, E DÁ OUTRAS PROVI-
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DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 217/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO 
DE QUALIDADE E AUTENTICIDADE ARTESANAL INDÍGENA, 
PRODUZIDO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 218/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO DO 
CLIENTE/CONSUMIDOR SER ATENDIDO EM QUAISQUER DOS 
PONTOS OU MEIOS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTABELECI-
MENTOS QUE ATUAM NO ESTADO DO MARANHÃO NAS RE-
LAÇÕES DE CONSUMO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 219/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE     DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO DE GRUPOS CULTURAIS, CIRCOS, TRUPES, 
ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS ITINERANTES GARANTINDO O 
ACESSO DE SEUS INTEGRANTES ÀS REDES DE SAÚDE, EDU-
CAÇÃO E SEGURANÇA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 220/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR DE MANDACARU.

PROJETO DE LEI Nº 221/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DA RELAÇÃO 
DOS DIREITOS DO IDOSO HOSPITALIZADO NOS ESTABELE-
CIMENTOS HOSPITALARES NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 222/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE RECONHECE O RISCO DA ATI-
VIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS 
AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 223/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ESCOLA COMUNITÁRIA INSTITUTO EDUCACIONAL 
CRIANÇA FELIZ – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

PROJETO DE LEI Nº 224/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES DO PRO-
GRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE DA DOENÇA DE ENDO-
METRIOSE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 225/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA PRO-
GRAMA “CAPACITA MARANHÃO”, CONSISTENTE EM AÇÕES 
E PROJETOS VOLTADOS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ES-
TADO DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 226/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO E DOAÇÃO DE ALI-
MENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 227/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁ-
TER ANUAL, DA “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES 
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 228/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO COM SEDE E 
FORO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA

PROJETO DE LEI Nº 229/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOLA DE OURO DE AÇAI-
LÂNDIA-MA

PROJETO DE LEI Nº 230/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA À ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR DO MUNICÍPIO DE ESPE-

RANTINÓPOLIS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO 
SÁ”, AO CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, 
WALLACE GLEYDISON AMORIM DE SOUSA.

PROJETO DE LEI Nº 211/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA ADVOGADOS NO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM FÓRUNS, DELEGACIAS DE 
POLÍCIA, INSTITUIÇÕES PRISIONAIS, E EM ÓRGÃOS DA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL NO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 212/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL ORLANDO ARAÚ-
JO.

PROJETO DE LEI Nº 213/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO VINÍCIUS LOURO, QUE DISPÕE SOBRE A REGULA-
MENTAÇÃO DA VAQUEJADA COMO PRÁTICA DESPORTIVA E 
CULTURAL NO ESTADO DO MARANHÃO, INSTITUINDO ME-
DIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS 
ANIMAIS DURANTE O EVENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 214/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE IM-
PLANTAÇÃO DA FITOTERAPIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 215/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁ-
RIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DA MÃE 
AUTISTA.

Diretoria Geral de Mesa, 25 de maio de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Lei-

toa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.
 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e 
Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antô-
nio Pereira, Daniella, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Macedo, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rildo Amaral e Roberto 
Costa.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
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Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão 
anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009 / 2022. 

Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 

de dezembro de 1991 (Código de Divisão e 

Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e 

dá outras providências. 

Art. 1º. Os incisos VII e VIII do art. 7° da Lei Complementar nº 14, de 17 

de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 

Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°. ( ... ) 

VII - Balsas, Pedreiras, Santa Inês e Codó - cinco juízes cada uma; 

VIII - Comarca de Pinheiro - quatro juízes." 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009 / 2022. 

Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 

de dezembro de 1991 (Código de Divisão e 

Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e 

dá outras providências. 

Art. 1º. Os incisos VII e VIII do art. 7° da Lei Complementar nº 14, de 17 

de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 

Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°. ( ... ) 

VII - Balsas, Pedreiras, Santa Inês e Codó - cinco juízes cada uma; 

VIII - Comarca de Pinheiro - quatro juízes." 
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REPUBLICAR POR INCORREÇÃO 26.05.2022

PROJETO DE LEI Nº 256 /2022

Considera de utilidade pública a 
Associação de Moradores da Vila Tropical.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de 

Moradores da Vila Tropical, com sede e foro no município de Bom Jesus 
das Selvas no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação de Moradores da Vila Tropical, situada no municí-
pio de Bom Jesus das Selvas, criada em 08 de junho de 1995, com a par-
ticipação fundamental da comunidade da Vila Tropical em sua funda-
ção, completou 27 anos de existência prestando relevantes serviços de 
interesse da comunidade do local para melhoria da qualidade de vida. 

A atuação da associação ocorre dentro da comunidade e vai até 
Buritizinho, com atividades com atividades que envolvem diversos pú-
blicos, desde crianças, adolescentes, mulheres, jovens a pessoas idosas, 
incluindo reuniões, visitas, reivindicações e articulações em conjunto 
com outras entidades para a efetivação dos direitos. A associação tam-
bém atua com formação cidadã nas comunidades e redes de parcerias 
com empresas, a exemplo da Vale. 

Desse modo, o presente projeto tem como objetivo reconhecer 
a utilidade pública da referida associação a fim de facilitar o trabalho 
da entidade na promoção de direitos e melhoria da qualidade de vida 
da comunidade atendida pela Associação de Moradores da Vila Tropical. 

Ante o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente 
proposta. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 257/2022

Considera de utilidade pública a 
Associação Esportiva Bola de Ouro da 
Cidade de Açailândia – MA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Es-
portiva Bola de Ouro, com sede no município de Açailândia, Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação Esportiva Bola de Ouro, com sede no município 
de Açailândia, trabalha diretamente com crianças e adolescentes, atra-
vés do Projeto: “Passe de cidadania, driblando problemas e resgatando 
vidas e uma luta para a vida com jovens”. O trabalho desenvolvido 
pela Escolinha, atinge, em média, cerca de 300 crianças e adolescentes, 
proporcionando lazer e inclusão social no bairro da da Vila Ildemar, 
situado no município de Açailândia, além de formação para as famílias 
e campanhas de conscientização acerca da violência sexual e trabalho 
infantil. 

A Constituição da República de 1988 traz no rol dos direitos e 
garantias dos cidadãos o direito ao lazer como atividade necessária à 
dignidade do homem. Nesse contexto, o acesso ao esporte é um instru-
mento de transformação social e econômica que contribui para a forma-
ção de milhares de crianças e adolescentes por todo país. 

Nesse sentido, com o objetivo de assegurar o direito social pre-
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visto na Constituição Federal e fomentar a prática do esporte no Estado 
do Maranhão, apresenta-se o projeto em apenso, a fim de que esta Casa 
Legislativa, no uso de suas prerrogativas, aprove a presente proposta.  

Diante do exposto, o presente projeto tem como objetivo reco-
nhecer a utilidade pública da referida entidade, a fim de facilitar seu 
trabalho na promoção de direitos e melhoria da qualidade de vida da 
comunidade atendida pela Associação Esportiva Bola de Ouro da cida-
de de Açailândia – MA. 

 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2022. - RO-

BERTO COSTA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 258 /2022

Considera de utilidade pública a 
Escolinha de Futebol Amigos da Bola de 
Açailândia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Escolinha de 
Futebol Amigos da Bola de Açailândia, com sede no município de Açai-
lândia, Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Escolinha de Futebol Amigos da Bola, com sede no município 
de Açailândia, trabalha diretamente com crianças e adolescentes, atra-
vés de aulas práticas de futebol de campo no bairro nova Açailândia. O 
trabalho desenvolvido pela Escolinha, atinge, em média, cerca de 60 
crianças e adolescentes, proporcionando lazer e inclusão social. 

A Constituição da República de 1988 traz no rol dos direitos e 
garantias dos cidadãos o direito ao lazer como atividade necessária à 
dignidade do homem. Nesse contexto, o acesso ao esporte é um instru-
mento de transformação social e econômica que contribui para a forma-
ção de milhares de crianças e adolescentes por todo país. 

Nesse sentido, com o objetivo de assegurar o direito social pre-
visto na Constituição Federal e fomentar a prática do esporte no Estado 
do Maranhão, apresenta-se o projeto em apenso, a fim de que esta Casa 
Legislativa, no uso de suas prerrogativas, aprove a presente proposta.  

Diante do exposto, o presente projeto tem como objetivo reco-
nhecer a utilidade pública da referida Escola de Futebol a fim de facili-
tar o trabalho da entidade na promoção de direitos e melhoria da quali-
dade de vida da comunidade atendida pela Escolinha de Futebol Amigos 
da Bola de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 259 / 2022

Estabelece as diretrizes para a Ins-
titucionalização da Política de Proteção 
e Atendimento às Mulheres com Defi-
ciência Auditiva Vítimas de Violência 
Doméstica e Familiar, visando garantir 
acessibilidade a Tradutor e Intérprete em 
LIBRAS, nas Delegacias Especiais da 
Mulher, Hospitais e Unidades de Pronto 
Atendimento da Rede Pública de saúde, 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

Art. 1.º Ficam estabelecidas as diretrizes para a institucionaliza-
ção da Política de Proteção e Atendimento às Mulheres com Deficiên-
cia Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, para garantir 
acessibilidade a Tradutor e Intérprete em Linguagem Brasileira de Si-
nais – LIBRAS, nas Delegacias Especiais da Mulher, Hospitais e nas 
Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Saúde Pública, no âmbito 
do Estado do Maranhão, visando instrumentalizar programas, planos, e 
projetos com os seguintes objetivos:

I - assegurar o direito das mulheres com deficiência auditiva no 
sentido de resguardá-las de todas as formas de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão nos termos do parágra-
fo 1º, do art. 3º, da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006;

II – assegurar as condições adequadas para que as Mulheres com 
Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar pos-
sam denunciar seus agressores;

III – garantir às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de 
Violência Doméstica e Familiar, o direito de acessibilidade a tradutor 
e intérprete em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, quando do 
registro de ocorrência nas Delegacias Especiais da Mulher e do atendi-
mento em Hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento da Rede de 
Saúde Pública; 

IV - criar ambiente humanizado para tornar a comunicação mais 
eficaz entre a Mulher com Deficiência Auditiva Vítima de Violência 
Doméstica e Familiar e o serviço de atendimento nas Unidades da Rede 
de Saúde Pública e nas Unidades de Polícia do Estado, visando facilitar 
o encaminhamento da denúncia à justiça com o intuito de restringir as 
ações do agressor;

V – garantir nas Delegacias Especiais da Mulher, nos Hospitais e 
nas Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Saúde Pública um nú-
mero mínimo permanente de tradutor e intérprete em Linguagem Bra-
sileira de Sinais - LIBRAS, suficiente para o atendimento presencial;

VI - criar Programa Voluntário de Qualificação e Capacitação 
Profissional em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

VII – construir plataforma para atrair a adesão de pessoas da co-
munidade ao trabalho voluntário, inclusive servidor tradutor e intérpre-
te em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS;

VIII – garantir às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas 
de Violência Doméstica e Familiar, o uso da tecnologia para a promo-
ção da acessibilidade às Delegacias Especiais da Mulher, Hospitais e às 
Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Saúde Pública;  

IX - aderir à terceirização, se for o caso, para contratação de tra-
dutores e intérpretes da Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, res-
peitado o que preceitua a legislação em vigor.

Art. 2.º É considerado tradutor e intérprete, para os efeitos 
desta Lei, aquele profissional que atua na mobilização de textos 
escritos, orais e sinalizados de LIBRAS para a Língua Portuguesa 
e vice-versa.

Art. 3.º As despesas decorrentes à execução da presente Lei cor-
rerão por conta de dotação orçamentária própria, consignadas no orça-
mento anual, suplementadas se necessário.

Art. 4.º Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabe-
lecer regulamentação própria às mediadas necessárias ao cumprimento 
da presente Lei. 

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de maio de 2022. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem o condão de instituir uma política de 
proteção às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de Violência 
Doméstica e Familiar, garantindo a elas o direito de serem atendidas 
nas Delegacias Especiais da Mulher, Hospitais e Unidades de Pronto 
Atendimento da Rede de Saúde Pública,  por um profissional tradutor e 
intérprete em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, no âmbito do 
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Estado do Maranhão.

A violência doméstica e familiar é uma grave violação aos direi-
tos humanos, um problema de saúde pública que atinge classes sociais 
indistintas e diferentes de formação cultural, educacional, religiosa e 
profissional. Para a ONU 7 (sete) em cada dez mulheres no planeta 
foram ou serão violentadas em algum momento da vida, ou seja, um 
problema que para a ONU é semelhante a uma pandemia invisível.

No Maranhão, muito embora o reforço à rede de atendimento ao 
público feminino garantindo acolhimento e segurança, a violência con-
tra as mulheres estar numa crescente e apesar das 24 unidades da De-
legacia da Mulher no Estado, integradas a partir da Coordenadoria das 
Delegacias da Mulher do Maranhão – CODEVIM, já foram registrados 
até o momento, maio de 2022, mais de 20 feminicídios no Estado.

São os mais diversos os casos de agressões contra a mulher, vão 
desde a violência psicológica como: ameaças, crime de perseguição, 
crime contra a honra como: injuria e difamação, além, é claro, de lesões 
corporais.

Vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, misógina que 
submete a mulher a diversas situações de inferioridade. Portanto, vol-
tando ao objeto de nossa iniciativa a deficiência auditiva atinge pessoas 
de todas as idades, sendo que 9% já nasce com a deficiência e 91% 
adquire ao longo da vida. Desse grupo 46% são mulheres surdas ou de-
ficientes auditivas acima de 18 anos. Mulheres surdas enfrentam ainda 
mais dificuldades para quebrarem o silêncio e serem ouvidas. Estudos 
revelam que essas mulheres têm mais chances de serem vítimas de as-
sédio sexual, abuso psicológico e físico. Uma vez vítimas de abuso, 
também encontram barreiras para denunciar. A falta de acessibilidade 
através da Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS, nas Delegacias 
da Mulher, Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento da Rede de 
Saúde Pública, torna mais difícil a denúncia em casos de violência do-
méstica e familiar.

Portanto, acessibilidade assegura às mulheres com Deficiência 
Auditiva igualdade de condições ao acesso à informação e à compreen-
são sem barreiras na comunicação.

Peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciativa e que 
ela mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida e posterior 
aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de maio de 2022. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI N° 260/2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de coletores para o descarte 
de garrafas de vidro de bebidas não re-
tornáveis “long necks”.

Art. 1º As distribuidoras de bebidas instaladas no território do 
Estado do Maranhão deverão disponibilizar coletores de descarte das 
garrafas de vidro de bebidas não retornáveis “long necks”, para todos 
os estabelecimentos que vendam diretamente ao consumidor final esses 
produtos, que deverão por sua vez instalar em locais de fácil visuali-
zação.

Parágrafo único: O recolhimento das garrafas descritas no caput 
deste artigo, ficará sob a responsabilidade dos fabricantes, podendo fir-
marem termo de cooperação com entidades sem fins lucrativos (coope-
rativas) ou empresas de reciclagem públicas ou privadas para tal fim.

Art. 2° Os supermercados, hipermercados, varejistas ou ataca-
distas, bem como conveniências, bares, restaurantes e similares, ficam 
obrigados a manter recipiente para o descarte das garrafas de vidro do 
tipo “long neck”,  por parte do consumidor e recolhimento, por parte 
dos fabricantes e/ou distribuidores, ou entidades e empresas de reci-
clagem.

Art.  3° Em caso de shows, eventos de grande porte, feiras, espe-
táculos e outros eventos dessa natureza, deverá ser providenciado, pelos 

organizadores, local para a colocação de recipientes para o descarte das 
garrafas de vidro, tipo “long neck”. 

Art. 4° Fica facultado a terceiros, o recolhimento das garrafas 
tipo “long neck”, nos locais de descarte mencionados nesta Lei, para 
destinação final. 

Art. 5º Os estabelecimentos terão o prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data da publicação desta Lei, para promoverem a ade-
quação ao disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

Art. 6° O descumprimento ao estabelecido nesta Lei, sujeitará o 
infrator à multa de 5 (cinco) mil reais.

Parágrafo único: Em caso de reincidência, a multa prevista no 
caput deste artigo, será aplicada em dobro. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 24 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

O dever de proteção ao meio ambiente e o combate à poluição, 
tem previsão constitucional na nossa Carta Magna no art. 23, inciso 
VI, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e é com base nesse dispositivo legal, 
que apresentamos o presente o projeto de lei que visa reduzir a poluição 
do meio ambiente, recolhendo e dando correta destinação às garrafas 
de vidro não retornáveis, comumente conhecidas como ‘long necks’.

Importante frisar que, o incremento na produção de bebidas em 
embalagens de garrafas Long neck é hoje um grande problema ambien-
tal, principalmente por poluir rios, entupir bueiros e galerias de águas 
pluviais, causar enchentes e alagamentos, e pela demora no período de 
decomposição do material: cerca de milhões de anos ou tempo indefi-
nido. 

A grande maioria desses produtos é descartada no meio ambien-
te. Com raras exceções, essas garrafas irão para os aterros sanitários, 
dificultando o processo de decomposição de matérias orgânicas lá de-
positadas. 

Outrossim, as garrafas de vidro, inclusive as long neck, têm sua 
decomposição dificultada ou tempo indefinido, pois impermeabiliza 
certas camadas do lixo, impedindo a circulação de gases e líquidos; 
além de expor a riscos de acidentes com esse tipo de material cortante 
haja vista que essas garrafas são, na maioria das vezes, descartadas in-
corretamente .

Isto posto e para que se possa contribuir para a preservação do 
meio ambiente, solicitamos aos nobres Pares, o apoio a este Projeto de 
Lei.

Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio 
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pres-
supostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 24 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

REQUERIMENTO N° 143 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 249/2022, de 
autoria da Mesa Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 24 DE MAIO DE 2022 
– Ricardo Rios – DEPUTADO ESTADUAL
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REQUERIMENTO Nº 144 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração ao 
Excelentíssimo Dr.  Eduardo Nicolau, pela eleição como Procura-
dor-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração Excelen-
tíssimo Dr.  Eduardo Nicolau, pela eleição como Procurador-Geral 
de Justiça do Ministério Público do Maranhão. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de maio de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 147 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 141/2019, de 
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 25 DE MAIO DE 2022 
– Arnaldo Melo – DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3778/2022

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 Pindaré-Mi-
rim, Alexandre Colares Bezerra Júnior, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3779/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3780/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3781/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3782/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 

site https://sndh.mdh.gov.br/
Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 

propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3783/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3784/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3785/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3786/2022

Senhor Presidente,

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

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3787/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3788/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3789/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3790/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3791/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3792/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3793/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3794/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3795/2022

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Filome-
na do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, a fim de que aprecie a 
possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3796/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3797/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Inês, 
Felipe dos Pneus, a fim de que aprecie a possibilidade de aderir ao 

Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria GM/MS 
nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3798/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3799/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3800/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3801/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3802/2022

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 Santana do 
Maranhão, Marcio Santiago, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3803/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3804/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3805/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Benedito 
do Rio Preto, Wallas Gonçalves Rocha, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3806/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3807/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3808/2022

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos 
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, a fim de que apre-
cie a possibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituí-
do por meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3809/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022 19

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

INDICAÇÃO Nº 3810/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3811/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

Para adesão ao Programa Cuida Mais Brasil, deve-se acessar o 

site https://sndh.mdh.gov.br/
Diante dos inúmeros benefícios que o referido Programa pode 

propiciar, encaminha-se o presente a fim que a Prefeitura deste municí-
pio aprecie a possibilidade de aderir ao “Cuida Mais Brasil”.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3812/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João Ba-
tista, Emerson Livio Soares Pinto, a fim de que aprecie a possibilida-
de de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da 
Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3813/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3814/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do 
Paraíso, Roberto Regis De Albuquerque, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3815/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do 
Soter, Joserlene Silva Bezerra De Araújo, a fim de que aprecie a pos-
sibilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por 
meio da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

O Programa “Cuida Mais Brasil” foi instituído pela Porta-

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3816/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João dos 
Patos, Alexandre Magno Pereira Gomes, a fim de que aprecie a possi-
bilidade de aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio 
da Portaria GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3817/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3818/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3819/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3820/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3821/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3822/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3823/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3824/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3825/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3826/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3827/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3828/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3829/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3830/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3831/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3832/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3833/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3834/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3835/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3836/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3837/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3838/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3839/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3840/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3841/2022

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3842/2022

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3843/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3844/2022

Senhor Presidente,

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

mundo Nonato Abraão Baquil, a fim de que aprecie a possibilidade de 
aderir ao Programa “Cuida Mais Brasil”, instituído por meio da Portaria 
GM/MS nº 937, de 5 de maio de 2022.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3845/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3846/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3847/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3848/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3849/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3850/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3851/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3852/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 3853 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Carlos Brandão, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança, CEL 
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Silvio Leite Mesquita, solicitando urgentes providências no sentido de 
construir uma Delegacia de Polícia no Município de Senador La Roque, 
considerando que a referida Cidade não possui uma Delegacia de Polí-
cia, tendo os munícipes que se deslocar para a cidade de João Lisboa, 
para resolver demandas no que tange prevenção, repressão e investiga-
ção de crimes.

Considerando que as Delegacias de Polícia são importantes ór-
gãos que compõem as instancias que viabilizam o desenvolvimento de 
ações de prevenção e repressão ao crime com forma integrada entre Po-
lícias, Judiciário e Ministério Público. Vale observar que no Município 
de Senador La Roque, já possui Comarca do Poder Judiciário e órgão 
do Ministério Público faltando apenas a Polícia Judiciária para compor 
o Sistema de Segurança Pública, então contamos com o apoio do ilustre 
Governador Carlos Brandão, no atendimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2022. - ANTONIO PE-
REIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3854 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, bem como ao senhor 
Silvio Leite, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando, em 
caráter de urgência, ampliar do efetivo policial de 04 (quatro) policiais 
para 08 (oito) policiais dia, para a cidade de Penalva - MA.

A presente solicitação, veio por meio do Vice Prefeito Careca da 
Cultura, que visa aumentar o atual contingente levando mais segurança 
para população penalvense. Desde o ano passado, muitas ocorrências 
de furto e roubo estão acontecendo no comércio, residências da região 
central da cidade e em comunidades do interior. O aumento desse efe-
tivo permitirá que a Polícia Militar amplie suas funções de amparar, 
acolher e socorrer as pessoas, além de fazer cumprir as leis e preservar 
a ordem pública.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 23 DE MAIO DE 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 3855/2022

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO GO-
VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR CARLOS 
BRANDÃO, solicitando providências no sentido de enviar a esta Au-
gusta Casa Legislativa Projeto de Lei, para discussão e votação pelos 
Senhores (as) Parlamentares, conforme Ante Projeto de Lei em  ane-
xo, versando sobre a inclusão do Mel e da Macaxeira, oriundos das 
cadeias produtivas da agricultura familiar, no cardápio da alimentação 
escolar das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Maranhão, 
com o objetivo de estimular a alimentação saudável.

Senhor Governador a nossa iniciativa tem o condão de sugerir 
que seja inserido no cardápio da alimentação escolar das Instituições 

Públicas de Ensino do Estado do Maranhão, fontes preciosas capazes 
de aumentar a segurança alimentar como o mel e a macaxeira, com o 
objetivo de estimular a alimentação saudável. Investir em alimentos não 
processados são algumas das medidas que podem melhorar a alimenta-
ção dos alunos da rede pública de ensino.

O mel é um excelente alimento com preciosa fonte de energia. 
A macaxeira comumente usada como alimento tradicional em nossa 
cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis. Ambos contribuem 
para o crescimento, desenvolvimento dos alunos da educação básica, 
melhora no rendimento escolar e sobretudo é a garantia de segurança 
alimentar nos Países em desenvolvimento.

A macaxeira, mandioca ou aipim está presente na mesa de to-
dos os maranhenses e deve ser valorizada com políticas públicas de 
fomento ao consumo. Ademais a macaxeira cultivada abundantemente 
em todo o território maranhense, apresenta-se como excelente alimento 
substituto do trigo.

 
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de 
maio de 2022. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 3856 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Go-
vernador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de 
Educação, Senhor Felipe Camarão, com a presente indicação que obje-
tiva a Construção de uma Quadra Poliesportiva no Colégio Militar 
Tiradentes IV, no município de Caxias/MA.

A construção de uma Quadra Poliesportiva se torna necessária 
diante da atual situação em que se encontra a quadra do Colégio Mi-
litar Tiradentes IV. Atualmente, a estrutura já se encontra totalmente 
comprometida, não permitindo aos alunos que possam gozar de suas 
atividades físicas escolares de forma eficaz e correta.

Sabemos que a prática de atividade física é necessária para a for-
mação de uma juventude saudável e ao mesmo tempo proporciona a 
formação de cidadãos dignos e capazes de colaborarem no desenvolvi-
mento de uma sociedade com menos desigualdade, responsável e cum-
pridora de suas obrigações.

É certo que não só os discentes e docentes do Colégio Militar 
Tiradentes IV ganharão com este benefício, mas sim toda a população 
caxiense, pois a construção d referida Quadra poliesportiva é 
indispensável para a disseminação de atividades esportivas tanto no 
meio dos jovens como entre os cidadãos adultos.

Entendemos que a presente solicitação é de suma importância, 
pois objetiva oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e in-
telectual aos jovens da nossa terra, que desejam uma melhoria na sua 
formação profissional. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de março 
de 2022. - Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual 

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

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



  32       QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 32

INDICAÇÃO Nº 3857 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvi-
da a Mesa, seja encaminhado a presente Indicação ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, Doutor Carlos Brandão, e a Excelen-
tíssima Secretária de Estado de Educação, Senhora Leuzinete Pereira, 
no sentido Realizar a Reforma da Quadra Poliesportiva do Centro 
de Ensino Inácio Passarinho, Escola Estadual localizada na cidade 
de Caxias.

Esta solicitação se fundamenta com base na atual situação da 
quadra poliesportiva da Escola. A estrutura está totalmente comprome-
tida, o que impossibilita nossos jovens alunos de realizarem a prática 
das atividades físicas na instituição. A instituição hoje conta com um 
corpo discente de 900 alunos. 

Sabemos que a prática de atividade física é necessária para a for-
mação de uma juventude saudável e ao mesmo tempo proporciona a 
formação de cidadãos dignos e capazes de colaborarem no desenvolvi-
mento de uma sociedade com menos desigualdade, responsável e cum-
pridora de suas obrigações.

Sendo assim, surge a premente necessidade em viabilizar a refor-
ma da Quadra Poliesportiva do C.E Inácio Passarinho, para que os pro-
fessores possam ter melhores condições de trabalho, bem como também 
incentivar a prática de esportes aos alunos daquela instituição. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de maio de 2022. - Dra. Cleide 
Coutinho - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3858 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvi-
da a Mesa, seja encaminhado a presente Indicação ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, Doutor Carlos Brandão, e a Excelentís-
sima Secretária de Estado de Educação, Senhora Leuzinete Pereira, no 
sentido Realizar a Reforma da Quadra Poliesportiva do Centro de 
Ensino Cristóvão Colombo, Escola Estadual localizada na cidade 
de Caxias.

Esta solicitação se fundamenta com base na atual situação da 
quadra poliesportiva da Escola. A estrutura está totalmente comprome-
tida, o que impossibilita aos mais de 200 jovens alunos de realizarem a 
prática das atividades físicas na instituição. 

Sabemos que a prática de atividade física é necessária para a for-
mação de uma juventude saudável e ao mesmo tempo proporciona a 
formação de cidadãos dignos e capazes de colaborarem no desenvolvi-
mento de uma sociedade com menos desigualdade, responsável e cum-
pridora de suas obrigações.

Sendo assim, surge a premente necessidade em viabilizar a re-
forma da Quadra Poliesportiva do C.E Cristóvão Colombo, para que 
os professores possam ter melhores condições de trabalho, bem como 
também incentivar a prática de esportes aos alunos daquela instituição. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de maio de 2022. - Dra. Cleide 
Coutinho - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 3859 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Exce-
lentíssimo Governador do Estado, o Senhor Carlos Brandão e ao Ex-
celentíssimo Secretário de Segurança Pública do Estado, o Senhor 
Silvio Leite, solicitando uma intervenção na MA-201(Estrada de 
Ribamar), para melhoria na trafegabilidade e auxílio da Policia 
Militar Rodoviária na organização do trânsito, haja vista tratar-se da 
rodovia mais movimentada no Estado. 

Sabe-se, inclusive, que a rodovia é importante para o desloca-
mento de milhares de pessoas diariamente, pois é um dos principais 
pontos de ligação entre os municípios de São Luís e São José de Ri-
bamar.

Dada a importância dessa intervenção, a população dos referidos 
municípios espera que a presente propositura seja aceita por essa mesa 
diretora e acatada por sua Excelência, o secretário Estadual de Infraes-
trutura.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 23 de maio de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3860 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Exce-
lentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, o Se-
nhor Aparício Bandeira e o Excelentíssimo Secretário de Administração 
Penitenciária, o Senhor Murilo Andrade, solicitando a pavimentação 
por blocos intertravados das seguintes ruas: Rua da Baronesa, Rua 
Eldorado, Rua da Imperatriz no Bairro Centro e as Ruas Tabatinga 
e Travessa Egídio Ribeiro no bairro Porto no município de Alcanta-
ra/MA, através do Mutirão Rua Digna. 

Dada a importância dessa intervenção no processo de urbaniza-
ção da cidade, a comunidade dos bairros Centro e Porto do município 
de Alcantara/MA esperam que a presente propositura seja aceita por 
essa mesa diretora e acatada por sua Excelência.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 24 de maio de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3861 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encami-
nhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. 
Aparício Bandeira, para que tome as medidas legais e administrativas 
necessárias, com vistas a efetuar a pavimentação e recuperação asfáltica 
das seguintes ruas dos respectivos bairros pertencentes ao município de 
Imperatriz – MA.

1. Bairro: Boca da Mata.
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- Rua: B (120 metros).
- Rua: Paiva Junior (200 metros).
2. Bairro: Jardim Viana.
- Rua: São José entre Rui Barbosa e Antônio de Miranda (600 

metros).
- Rua: São Francisco entre a Duque de Caxias e a São José (224 

metros).
- Rua: Dois Irmãos entre Antônio de Miranda e a Frei Dário (258 

metros).
- Rua: São Sebastião entre a Frei Dário e a São João (100 metros).
3. Bairro: Santa Rita
- Rua: Sergipe entre Raimundo de Moraes e Rua D (100 metros).
Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garan-

tir condições favoráveis de trafegabilidade na região, assegurando os 
serviços essenciais de transporte, segurança, saúde e garantia do direito 
de ir e vir dos cidadãos residentes nessas localidades que são atendidos 
de forma precária pelo Poder Público local, situação agravada com o 
aumento das chuvas. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 24 de maio de 2022. – ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 3862 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encami-
nhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. 
Aparício Bandeira, para que tome as medidas legais e administrativas 
necessárias, com vistas a efetuar a pavimentação e recuperação asfáltica 
da estrada de acesso ao povoado Areias pertencente ao município de 
Pindaré - Mirim / MA.

Tal indicação se fundamenta na necessidade iminente de garantir 
condições favoráveis de trafegabilidade no referido povoado, assegu-
rando os serviços essenciais de transporte, saúde, segurança e garantia 
do direito de ir e vir dos cidadãos residentes naquela localidade que 
veem sua situação agravada com o aumento das chuvas. Essa solicita-
ção é antiga e merece atenção dos órgãos competentes para dar fim aos 
transtornos sentidos pela população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 24 de maio de 2022. – ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 3863 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encami-
nhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. 
Aparício Bandeira, para que tome as medidas legais e administrativas 
necessárias, com vistas a efetuar a recuperação asfáltica das estradas 
vicinais de acesso aos povoados: Banta, Vila Nova,  Rafael e Colônia 
Amélia pertencentes ao município de Turiaçu – MA.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de ga-
rantir condições favoráveis de trafegabilidade nos referidos povoados, 

assegurando os serviços essenciais de transporte, segurança, saúde e 
garantia do direito de ir e vir dos cidadãos residentes naquelas localida-
des que veem sua situação agravada com o aumento das chuvas. Essa 
solicitação é antiga e merece atenção dos órgãos competentes para dar 
fim aos transtornos sentidos pela população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 24 de maio de 2022. – ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Não há oradores inscritos no Pequeno Expediente. Depu-
tado Jota Pinto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
– Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, galeria. 
Senhor Presidente, obrigado por ter nos colocado no Pequeno Expe-
diente, eu tenho um assunto importante a falar de uma cidade histórica, 
que é Alcântara do Maranhão. Nós estivemos com o vice-prefeito de 
Alcântara, esta semana, visitando algumas secretarias, para reivindicar 
algumas demandas importantes para aquele município. Estivemos, on-
tem, na Secretaria de Administração Penitenciária, com o Vice-prefeito 
Nivaldo Araújo, e nós solicitamos aqui, por meio de uma indicação do 
governo do Estado, inclusive estivemos no Palácio e, ontem, com o Se-
cretário Murilo, e nós definimos, junto com o governo do Estado, dois 
quilômetros e meio de bloquete como forma de ajudar uma população 
que sempre pediu para os governos anteriores para que fosse feito um 
acesso em alguns pontos importantes daquela região. Então, nós soli-
citamos a pavimentação de blocos nas seguintes ruas: rua Baronesa, 
rua Eldorado, rua Imperatriz, no bairro centro, rua Tabatinga e travessa 
Egídio Ribeiro, no bairro Porto, no município de Alcântara. Com esses 
pedidos do Vice-prefeito Nivaldo, que esteve conosco, eu tenho certeza 
de que o governo do Estado irá atender esse pedido do vice-prefeito, 
das lideranças, dos vereadores, porque é importante para aquela cidade 
histórica. Ali, nós recebemos muitos turistas, pessoas não só do Ma-
ranhão, mas do Brasil inteiro. Portanto, eu quero parabenizar também 
o vice-prefeito pela preocupação de trazer uma demanda importante 
para aquela cidade. Também foram feitas indicações para três poços 
artesiano nas comunidades rurais de Alcântara, e esteve conosco o Ve-
reador Bigu, Vereador Luís, de Cajari do Maranhão, solicitando que 
fosse pedida ao governo do Estado uma guarnição para uma localidade 
chamada Gameleira, que é o segundo povoado mais povoado, a maior 
população de Cajari. Lá tem um posto, mas falta a guarnição da polícia. 
Nós também estamos entrando com esse pedido ao governo do Estado, 
a pedido do vereador Bigu, para que a população de lá possa ter mais 
segurança porque praticamente são quase oito mil habitantes em volta 
de Gameleira, maior até que muitos municípios, deputado, então tem 
um posto mas está faltando a guarnição da Polícia. Então, demos entra-
da aqui nessa solicitação e também eu tenho certeza que o governo do 
Estado, o Governador Carlos Brandão irá atender o povoado Gameleira 
no município de Cajari. Muito obrigado, bom dia a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, uma Questão de Ordem. Meus olhos se enchem de 
alegria, quando eu estava lá atrás e vendo V.Exa. buscar o deputado 



  34       QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 34
Wellington, me enche de alegria, muito obrigado, deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Todos nós gostamos de ouvi-lo, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senho-
ras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos acompa-
nham por meio da TV Assembleia. Querida Jô, sempre muito carinhosa, 
muito atenciosa, uma amiga aqui na Assembleia. Jô, te amo de coração, 
que Deus te abençoe, viu Jô. Sempre muito bom te ver. Uma amiga, 
muito obrigado pelo carinho de sempre. Senhoras e senhores, trago à 
Assembleia Legislativa dois temas de suma importância: O primeiro 
deles sobre a segurança pública do Estado do Maranhão. Vejam só o ab-
surdo, ontem, um ônibus transportando trabalhadores da Vale na área do 
Itaqui-Bacanga foi perturbado por meliantes. Olhem só o absurdo, con-
seguiram parar o ônibus, entraram no ônibus e levaram 12 celulares dos 
trabalhadores. Eu não estou mais nem falando e ônibus coletivo. Vejam 
só o absurdo, não foi ônibus coletivo. Conseguiram parar o ônibus, con-
seguiram entrar no ônibus, um ônibus que transportava trabalhadores 
da Vale, um ônibus privado, um ônibus particular, entraram no ônibus, 
levaram 12 celulares. Vejam só o absurdo que se encontra a segurança 
pública do Estado do Maranhão. Deputado Cavalcante, nós já tivemos 
deputados aqui que já tiveram carro furtado, carro roubado. Quando 
que vão fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus! Vão precisar deixar 
acontecer alguma coisa com um deputado, com um secretário, com o 
governador para poder fazer alguma coisa? Porque aqui a Assembleia 
já foi vítima, assassinaram um subtenente da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão que trabalhava aqui na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Então, hoje a população está sobressaltada. Ontem, na 
cidade de Penalva, os marginais invadiram a casa lotérica. Todo mundo 
sobressaltado em uma cidade pequena do interior. Vejam: todos estão 
sobressaltados. Não tem mais a quem recorrer. E é por isso que apre-
sentamos um requerimento solicitando o comparecimento do Secretário 
de Segurança Pública à Assembleia Legislativa para que possa prestar 
esclarecimentos sobre o aumento da criminalidade e sobre o baixo efe-
tivo, como conter o aumento da criminalidade, por que o que vem sendo 
feito não tem resolvido. Ao longo dos últimos sete anos e três meses, o 
que tem sido feito não tem resolvido. E o baixo efetivo? Estão querendo 
agora, novamente, trazer de volta policiais aposentados. Por que não 
aumenta o salário? É obrigado trazer o policial aposentado que está em 
casa, no seu descanso, no seu lazer. Já passou 30, 40 anos na Polícia, era 
para agora estar descansando; querem trazer de volta para dar migalha, 
para dar mais um pequeno percentual de salário. Deputado Wellington, 
qual é a solução? A solução que eu tenho é valorizar o policial militar. A 
solução que eu tenho não é trazer quem está na reserva para trabalhar de 
volta, não. Tem que melhorar o salário de quem está na ativa e de quem 
está na reserva, de quem está aposentado. É isso que tem que fazer: 
aumentar o salário do policial militar da ativa e da reserva, a realização 
de novo concurso e a nomeação dos aprovados. É por isso que tem pos-
sibilidade. Tem mais de quatro mil vagas. Tem mais dois mil que vão se 
aposentar. Vão ficar com quase seis mil vagas ociosas. Dá para nomear 
os 1.400 aprovados, dá para nomear os sub judice mais remanescentes 
e ainda realizar um novo concurso público. A nossa luta permanente em 
defesa da segurança pública e da população, em defesa dos policiais 
militares e civis do Maranhão e em defesa da nomeação dos 1.400 apro-
vados, dos sub judice e todos os remanescentes e realização também 
de um novo concurso para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. 
Senhor Presidente, o outro problema que tem afligido a população do 
Estado o Maranhão o caos no ferry. Hoje coletamos mais uma assinatu-
ra. Não vou falar os nomes até que nós possamos garantir, efetivamente, 
a criação, a construção da CPI do Ferry. A CPI do Ferryboat vai verifi-
car, investigar as causas do problema e, o mais importante, apresentar 
solução para o problema do Ferry. Senhor Presidente eu não sei se tem 
mais algum orador inscrito, mas em dois minutos...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Concedo mais dois minutos para conclusão do Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-

nhor Presidente, uma luta desde o início do nosso mandato em defe-
sa dos baixadeiros. Nós já percorremos toda a baixada maranhense. 
Tivemos reuniões nas cidades da Baixada, em Alcântara, Bequimão, 
Pinheiro, Mirinzal, percorrendo a Baixada maranhense, defendendo a 
população. E o maior problema, hoje, da Baixada, da falta de políticas 
públicas é o transporte de Ferry da Baixada para São Luís e de São Luís 
para a Baixada. Já tivemos reuniões no Procon, na MOB, no Ministério 
Público, e nós apresentamos soluções várias vezes. Uma delas seria a 
licitação para solucionar o problema. Só que a solicitação que tentaram 
fazer foi uma licitação fraudulenta, licitação corrupta, licitação cheia de 
falhas. O Deputado Wellington foi o único que teve coragem de denun-
ciar, de enfrentar uma licitação fraudulenta de R$ 1,650 bilhão, direcio-
nada para a empresa do Pará que nem ferry tinha, tinha era uma balsa. 
E eu não denunciei só no TCE, só no Ministério Público. Eu percorri o 
Ministério Público de toda a Baixada, eu fui a Alcântara, eu fui a Be-
quimão, eu fui a Pinheiro, eu fui a Santa Helena, eu fui a Mirinzal, e nós 
provocamos todos os Ministérios Públicos, todos, de todas as cidades. 
Hoje, nós temos uma recomendação para que pudesse ser cancelada a 
licitação, e o governo do Estado agora vai revogar a licitação para fazer 
uma licitação séria. Vamos continuar fiscalizando em respeito à popu-
lação da Baixada. Essa palhaçada que tentaram fazer com essa licitação 
fraudulenta, corrupta, que eu descobri que só de propina iam pagar mais 
de R$ 20 milhões. E é por isso, senhoras e senhores, que queremos a 
CPI do Ferry, isto é, para investigar os problemas e o caos instalado no 
ferry no estado do Maranhão e, o mais importante, apresentar soluções 
para os problemas. Agradeço a todos os deputados que já assinaram, 
não vou falar o nome ainda para não atrapalhar a coleta de assinaturas, 
mas já está bem adiantado, graças a Deus. Deputados sensíveis, depu-
tados preocupados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Com a palavra, o Deputado César Pires, por cinco minu-
tos, sem apartes. Deputado Wellington presida.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Muito obrigado, Deputado César Pires. 
Quero fazer o registro das presenças, na sessão de hoje, do Deputado 
Leonardo Sá, Deputado Zé Inácio, Deputada Thaiza, Deputada Detin-
ha, Deputado Yglésio, Deputado Rafael, presidente da CCJ, Deputado 
Ariston, Deputado César Pires, Deputado Pastor Cavalcante. No modo 
remoto, já olhei ali a minha querida amiga, ex-prefeita da cidade de 
Timon, minha professora, minha lady, Deputada Socorro Waquim. De-
putada Ana do Gás, Deputado Yglésio, que já chegou aqui, Deputada 
Mical Damasceno, Deputada Andreia Martins e Deputada Betel. E fa-
zendo uso da palavra, por cinco minutos, sem apartes, o nosso grande 
deputado estadual, ex-secretário de Educação e ex-reitor da Universi-
dade Estadual do Maranhão, com orgulho, com a palavra, o Deputado 
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós e derrame copiosamente suas 
bênçãos sobre os nossos sonhos, sobre nossas lutas e nos proteja nas 
estradas em busca de votos. Deputado Wellington do Curso, presidente 
da sessão em exercício, foi aprovado agora aqui ou pelo menos foi lido 
requerimento de minha parte ao coronel Sílvio Leite pedindo o compa-
recimento dele e do Secretário-Geral, Delegado Jair, para que pudesse 
vir aqui prestar esclarecimento sobre o aparelhamento do estado em 
relação ao combate do crime cibernético. Assisti agora a um blogueiro 
de Codó tendo sua imagem destruída ou pelo menos tentativa de ser 
destruída por uma página fake, ele vai na delegacia, registra o BO, a 
delegacia não tem o aparelhamento suficiente pra dar evasão a esse tipo 
de combate. O deputado Zito Rolim, aqui também, foi outra vítima do 
mesmo modus operandi, a página continua nas redes sociais e continua 
fazendo as suas perversidades. Admito as querelas políticas, as críticas 
políticas, as críticas administrativas, mas não se pode entrar no campo 
pessoal sob pena de nós não termos a certeza de onde vai se parar, po-
derá até pela evolução dos fatos, se sair dos crimes cibernéticos para os 
crimes físicos. O certo é, telefonei ao secretário Silvio Leite que foi e 
tive a felicidade de colar grau dele, como Reitor; do Audrim também, 
hoje chefe do Gabinete Militar; do Jinkings, também da primeira tur-
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ma; do coronel comandante da Polícia Militar, todos da segunda turma 
apenas o Jinkings da primeira turma do CFO, tenho pelo seu secretário 
Silvio Leite um respeito gigantesco, um homem preparado, capaz, mas 
tenho que convidá-lo a vir aqui para que ele possa me dizer, nos dizer a 
essa Casa, dizer à Comissão de Segurança, em que nível se encontra o 
estado para combater esse tipo de crime. Segundo as informações que 
me chegaram, via telefone, o estado está preparado, só que é preciso 
dar uma resposta qualitativa, quantitativa, quantos casos já foram elu-
cidados, essas pessoas foram punidas ou não em relação a isso. E digo 
isso, que isso aqui é uma questão apartidária, é uma questão de não 
posicionamento, de ser Oposição, ser governo, todos nós sofremos do 
mesmo tipo de situação. O certo é que é preciso combater, é preciso di-
zer como se encontra o estado, em nível nacional, o Ministério da Segu-
rança, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, todos 
se reuniram pra ver a segurança das urnas no Brasil. Por que o estado 
do Maranhão também não deve prestar o esclarecimento a essa Casa. 
E por conta disso, eu fiz um requerimento a essa Mesa, de um convite, 
não quis intimação. Mas é bom, eu sei que o Secretário tem qualidade 
para evoluir esses questionamentos. O que eu questiono é se o estado 
tem o aparelhamento devido e o que já foi feito de fato em relação a 
esse tipo de crime. O Brasil se preocupa, o mundo se preocupa e discus-
sões nesse nível têm sido feitas. Essa Casa também não pode se furtar 
disso, e não há outro caminho senão pedir o esclarecimento de quem 
detém essas informações. Na evolução dos fatos, vamos chamar tam-
bém o Ministério Público, vamos chamar também o Tribunal de Justiça, 
para que possa nos dar os subsídios necessários pra que nós possamos 
reverberar-se nossos sentimentos, e a quem nós devemos buscar para 
elucidação desse tipo de problema. O fato existe, e existe e está evo-
luindo, está crescendo a cada dia. Senhores, é difícil nós convivermos 
com esse tipo de situação. Codó assistiu isso, o blogueiro Acélio, o De-
putado Zito Rolim, todos vítimas desse sistema. É preciso que se haja 
um combate a isso. Não podemos mais continuar assim: ver, olhar, en-
xergar e não tomar posicionamento, não buscar a elucidação dos fatos. 
É crime ainda maior do que deixar essas situações evoluírem sem que a 
gente tome providências. E não há outro caminho senão o caminho de 
buscar o sistema de segurança para esclarecer aqui, nesta Casa, via Co-
missão de Segurança. E eu pergunto: vocês conhecem alguém que foi 
punido por cometer crime cibernético aqui no Maranhão? Onde é que 
se encontra essa delegacia especializada no combate a essa situação? 
Quem são técnicos responsáveis em relação a isso? Quantos e quantas 
já foram levados às barras da Justiça por identificação material desse 
tipo de problema? Quantas ações foram feitas nas redes sociais, seja no 
Instagram, no Twitter, ou no Facebook da vida? O certo é: a situação 
existe. O sistema diz que tem um aparelhamento necessário, mas vamos 
ouvir, vamos ver o nível de contribuição que esta Casa pode dar para 
esse tipo de situação. O silêncio seria, na verdade, comungar com esse 
tipo de desvio de conduta. E é isso que eu não quero. E é uma conclama-
ção, uma comunhão de esforços em busca da elucidação desse tipo de 
situação. Não vamos deixar o crime cibernético evoluir no Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Parabéns pelo pronunciamento, Depu-
tado César Pires, preocupado com a segurança pública do Estado do 
Maranhão, onde hoje temos índices elevadíssimos. Quero convidar a 
fazer uso da palavra a Deputada Thaisa Hortegal por cinco minutos, 
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem 
revisão da oradora) - Bom dia a todos os colegas parlamentares, TV 
Assembleia, Rádio Assembleia, a toda a mídia que se encontra presente. 
Retorno à tribuna desta Casa hoje, pois venho fazer uma breve presta-
ção de contas, companheiro Wellington, sobre a situação precária que V. 
Exa. agora há pouco falou em relação à situação dos ferryboats. Desde 
2019 não teve um mês que nós não tivéssemos uma ação em prol de 
melhoria da qualidade dos transportes de embarcação marítima. V. Ex-
celência, que nos acompanhou em algumas fiscalizações, viu o nosso 
empenho, a nossa dedicação, a nossa preocupação, e pode ver que nada 
foi feito. Nós lutamos e buscamos diante de todos os órgãos envolvi-
dos uma melhoria, ao ponto de cobrarmos até o processo licitatório. 

Algo que nós tínhamos conhecimento da precariedade dos contratos e 
ali as empresas justificavam que estavam engessadas sem poder fazer 
nada por conta dos contratos. Então veio e aconteceu a licitação. Con-
versamos muito na época com o Dr. Lawrence, que estava à frente da 
MOB. E chegamos a comemorar o edital de licitação, o qual fracassou. 
E fomos buscando mais soluções com pressa desta Casa para que se 
pudesse ter um novo edital. E esse novo edital foi lançado e uma única 
empresa foi vencedora e permaneceu a Internacional Marítima que já 
faz essa travessia, mas que mostrou por si que não tem condições de 
ter embarcações novas e fazer essa melhoria de que o povo da Baixada 
tanto precisa. Nós realizamos audiência em Pinheiro para poder ver, 
discutir, dialogar. Nós pedimos a instalação de um Banco 24 horas, nós 
pedimos as vendas de passagem com cartão de débito e crédito, temos 
lei de nossa autoria que pede e que obriga as embarcações a terem kits 
de primeiro socorros, o que até hoje nunca foi obedecido, nunca foi 
cumprido. Então, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, pois 
é um descaso total. Muitas proposições saíram daqui, eu estive presen-
te na MOB, praticamente, mensalmente, para que pudessem realmente 
esses pedidos serem atendidos e que eles pudessem realmente enxergar 
a necessidade do que a gente está chamando de “tragédia anunciada”. 
Não posso negar aqui que foi instalado um Banco 24 horas e que as 
vendas das passagens começaram a ocorrer por cartão. Dentro da rodo-
viária de Pinheiro, foi instalado um box para as vendas das passagens, 
mas o que é de direito e que se busca tanto, que é a melhoria do serviço 
e a segurança, vem piorando cada dia mais, causando um temor, cau-
sando medo nos passageiros ao usarem essas embarcações. O serviço só 
tem piorado. Mudamos para que se intensificasse na gestão do Gover-
nador Brandão, acreditando que poderia melhorar, mas, infelizmente, 
está cada vez pior. É um descaso total. É uma falta de responsabilidade 
tremenda com várias pessoas que utilizam esse transporte para poder 
chegar à capital. Além de produtos e alimentos que são produzidos no 
Pará e que deveriam ser produzidos no Maranhão, as carretas ficam lá 
sem ter perspectiva de travessia, porque não se tem uma organização 
dentro dessas passagens. Então, eu realmente chamo a atenção de to-
dos os colegas que são envolvidos, para que a gente possa unir forças, 
porque o nossos papel é de fiscalizar, é de legislar, e nós chegamos até 
o momento que nós não podemos mais agir, apenas o governo. Du-
rante seis anos, nós criamos essas perspectivas, foram inaugurados os 
terminais da Ponta de Espera e do Cujupe, mas, infelizmente, Deputa-
do Rafael Leitoa, o governo perdeu uma grande oportunidade de fazer 
um trabalho extraordinário em prol da Baixada Maranhense, o que foi 
prometido e o que levou aquela população a ovacionar e dar maioria 
de votos ao Ex-governador Flávio Dino. Então, eu peço aqui que o Go-
vernador Brandão possa, de fato, olhar, ter a sensibilidade, o toque de 
saber que familiais estão ali a ponto de uma tragédia. Todos os dias, te-
mos denúncias dos ferryboats, médicos chegando atrasados no plantão, 
Deputado Arnaldo Melo, porque chegam ao ferry às 4h da manhã, mas 
só conseguem embarcar às 10h, ou seja, já chegam aos seus locais de 
trabalho às 13h. Então, os hospitais ficam descobertos de médicos por 
conta disso. Não existe a prioridade para profissionais de saúde. En-
tão, é uma calamidade. Eu tenho levantado essa bandeira desde 2019. 
Prometi e falei que até o último dia, nesta Casa, eu iria lutar em prol 
da melhoria desse serviço, e hoje a gente vem dialogando muito com o 
jovem pré-candidato a Governador Weverton Rocha, que já mostrou o 
seu poder de articulação, venho conversando com o Prefeito Luciano, 
que é dali a maior cidade de baixada para que a gente possa, dentro 
da FAMEM também, reunir os prefeitos da Baixada para que se possa 
tomar uma medida rápida antes que algo drástico aconteça, como no 
último domingo o ferry alagou completamente e as pessoas chegaram a 
ter pânico, colocando colete achando que a embarcação iria naufragar. 
Essa é a realidade do ferry, essa voz do ferry ela não se cala, parabenizo 
aqui o Deputado Wellington do Curso pela CPI que está se formando, 
por que conta com a minha assinatura, o que for de melhor para este 
transporte, para este serviço pode contar com a Deputada Thaiza, por 
que essa luta, ela se torna incansável e é uma questão de honra para 
nós, baixadeiros, ter um serviço de qualidade, porque nós merecemos 
e acreditamos quando vamos às urnas votar, depositar o nosso voto 
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de esperança, de confiança por dias melhores. A realidade do ferry é 
caótica, é vergonhosa e aqui fica o meu repúdio, a minha indignação por 
estar três anos e meio lutando por essa melhoria e nada acontece. Então, 
eu quero aqui pedir o apoio de todos os colegas para que a gente busque 
os órgãos responsáveis e tome a decisão que for, mas que seja resolvido 
de forma rápida e eficaz. Meu muito obrigada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Márcio Honaiser é o último inscrito do Pequeno Expediente, 
tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, colegas deputados, deputadas, imprensa 
aqui presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais através 
da TV Assembleia, bom dia a todos. Saudar aqui com muita alegria o 
retorno da nossa colega deputada Thaiza, que a gente fica muito feliz 
em tê-la aqui conosco no plenário, firme e forte, com muita saúde, que 
Deus continue lhe abençoando. Mas o que me traz aqui hoje é um as-
sunto que eu considero de grande relevância e importância, que é uma 
mensagem que a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos fez no seu 
último encontro, eles tiveram o último encontro no final do mês passado 
e editaram uma mensagem ao povo brasileiro, mensagem importante 
pra esse momento que estamos vivendo, a gente sabe a dificuldade que 
a população brasileira vem passando, a fome aumentando, o desempre-
go, principalmente avançou muito por acusa da pandemia da covid, por 
causa da guerra que estamos tendo lá na Ucrânia, ou seja, uma série de 
fatores e a nossa igreja preocupada com a população resolveu, todos os 
bispos reunidos, colocarem essa mensagem. Mensagem que não é só 
para católicos, mensagem que não é só para cristãos, mensagem que 
é para todo o povo brasileiro. E é por isso que eu faço questão de vir 
aqui divulgar essa mensagem e citar alguns trechos dela que são de fun-
damental importância para o momento que a gente vive hoje. Ela fala 
aqui do quadro atual que é gravíssimo, o Brasil não vai bem, a fome e 
a insegurança alimentar é um escândalo para o país. Fala também dos 
descuidos com a Terra, que é a nossa casa comum. Mas isso ai é um 
cenário em que também temos esperança, e aí cita aqui: Este ano iremos 
às urnas. O cenário é de incertezas e radicalismos, mas também poten-
cialmente carregado de esperança. Nossas escolhas para o Executivo e 
o Legislativo determinarão o projeto de nação que desejamos. Urge o 
exercício da cidadania com consciente participação política, capaz de 
promover a boa política. Como disse o Papa Francisco, necessitamos 
de uma política salutar que não se submeta à economia, mas que seja 
capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons pro-
cedimentos. Nosso Papa Francisco sempre tem dito a importância que 
o cristão tem de participar da vida pública, de se colocar em cargos ele-
tivos, porque, através disso, pode fazer as mudanças, as transformações 
que são necessárias e que estão dentro da pregação de Jesus, dentro do 
nosso Evangelho.” Então é importante fazer a boa política. E a nós aqui 
que somos deputados, somos candidatos, tanto a cargos eletivos na pro-
porcional ou a cargos majoritários, a importância de fazer a boa política, 
de ajudar quem mais precisa, de ter os bons propósitos. E ai eles fina-
lizam dizendo: “Conclamamos toda a sociedade brasileira a participar 
das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo 
projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com 
a defesa integral da vida, defendendo- a em todas as suas etapas, desde 
da concepção até a morte natural; que também não negligencie os direi-
tos humanos e sociais e a nossa casa comum onde a vida se desenvolve. 
Todos os cristãos somos chamados a nos preocuparmos com a constru-
ção de um mundo melhor, por meio do diálogo e da cultura do encontro, 
na luta pela justiça e pela paz.” E aí faço um agradecimento aos gestos 
de solidariedade que as várias comunidades tiveram, principalmente, 
nesse momento da pandemia e dos desastres ambientais que houve. De 
forma que eu peço aqui a todos os colegas deputados, à imprensa que 
está aqui, a quem está nos assistindo vamos ler na íntegra esta mensa-
gem da CNB, da Confederação Nacional dos Bispos, vamos divulgar, 
porque ela é importante e, principalmente, nesse momento que nós esta-
mos vivendo hoje e o país atravessando. É uma mensagem interessante. 
É um recado que se dá para que a gente, que está hoje se colocando à 
disposição do povo, através aqui do parlamento, somos também candi-

datos nas próximas eleições, façamos sempre a boa política. Meu muito 
obrigado e um bom dia a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington já me avisou aqui que quer encaminhar o item 1 
da pauta. Eu vou só anunciar, Deputado Wellington, V.Exa. tem cinco 
minutos para encaminhar. Medida Provisória nº 382, encaminhada pela 
Mensagem Governamental 027 (lê). Em discussão. O Deputado Wellin-
gton está inscrito para encaminhar por cinco minutos. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Senhor Presidente, em relação à Medida Provisória nº 
382, de 18 de abril de 2022, que altera denominação de órgãos, define 
finalidades, altera veiculações de entidades da administração direta e 
dá outras providências, o governo do Estado mandou para esta Casa e 
já passou pela CCJ. Nós apreciamos e, como membro da CCJ, eu votei 
contrário. Por que o meu voto foi contrário? Porque o questionamento 
que eu fiz ao relator, o questionamento que eu fiz na CCJ sobre o que 
esse projeto vai mudar na vida da população, a resposta é que não vai 
mudar em nada. Então, o governo do Estado encaminha um projeto à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão mudando definição dos 
órgãos, mudando vinculação dos órgãos e efetivamente o que é que 
muda na vida da população? O que é que muda na vida da população?! 
O que é que muda na vida de quem está desempregado? O que é que 
muda na vida de quem está na extrema pobreza? O que é que muda na 
vida de quem está sendo assaltado na periferia de São Luís e no inte-
rior do estado? Nada! Uma medida provisória encaminhada a esta Casa 
fazendo alterações de secretarias e algumas diretorias, em algumas vin-
culações que não muda em nada. Se dissesse, Deputado Wellington, es-
tamos diminuindo a quantidade das secretarias, estamos diminuindo a 
quantidade de cargos comissionados, assim teria o meu voto a favor. Se 
dissesse, Deputado Wellington, estamos realizando concurso público, 
estamos utilizamos a possibilidade de concurso público para colocar 
no serviço público, homens e mulheres que estão estudando, mas não 
estão dependendo de politicagem, nem de político, mas não, estão fa-
zendo somente uma alteração na legislação que não beneficia em nada 
a população do estado do Maranhão. Esses mesmos argumentos, Depu-
tado Marcos Caldas, eu utilizei lá para quê? Para gerar mais cargos co-
missionados, para abrigar mais aliados. Qual o objetivo? Então, qual o 
objetivo? O que vai dizer para a população? Vai dizer para a população 
que está sempre mudando, somente fazendo uma pequena alteração na 
estrutura dos órgãos para poder abrigar aliados, mais cargos comissio-
nados. É isso! Portanto, não contem com o meu voto favorável. A minha 
luta aqui permanente é para diminuir a quantidade de secretarias, é para 
moralizar o serviço público, é no combate à corrupção, é pela nomea-
ção dos aprovados. Nós temos uma grande quantidade de aprovados na 
Segep, no Iprev, na Aged, Detran, Procon, então por que não nomear os 
aprovados desses órgãos, por que não realizar mais concurso público, 
por que não diminuir a quantidade de secretarias, por que não enxugar 
a máquina pública para que sobre dinheiro para as políticas públicas 
do Estado do Maranhão?! Então, Senhor Presidente, meu voto é um 
voto contrário a essa medida provisória. Eu o justifico porque não vai 
mudar em nada a vida da população com a aprovação desse projeto, é 
por isso que o professor e deputado Wellington do Curso, vota contra 
esse projeto, vota contra esse projeto, que está aumentando o cabide de 
emprego, aumento os cargos comissionados e não vai melhorar em nada 
a vida da população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado, vai à promulgação. Medida provisória 383 Encaminhada pela 
mensagem...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, questão de ordem. É só para fazer o registro com o meu voto 
contrário. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A medida provisória 382 foi aprovada com o voto contrário do deputa-
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do Wellington do Curso. Medida provisória 383 encaminha pela mensa-
gem governamental nº 032. (lê). Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Pro-
jeto de Lei 041 de autoria do Poder Executivo. (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputado Wellington?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Abs-
tenção do voto do deputado Wellington do Curso. Presidente, eu preciso 
só do detalhamento desse projeto, porque eu não tive como fazer a pes-
quisa, que eu estava atento a outro projeto, e eu precisava só verificar 
o projeto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Um instante, deputado Wellington, já eu lerei aqui o conteúdo do pro-
jeto para V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Até 
porque, Presidente, V.Exa. sabe nos últimos sete anos e quatro meses, 
os projetos que são bons para a população do Estado do Maranhão, nós 
sempre votamos a favor, a exemplo do item 2 da pauta que é com rela-
ção aos incentivos, descontos de ICMS para os devedores. Então, só o 
item 3 da pauta, só para tomar conhecimento, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Wellington, o Projeto de Lei aqui o artigo 239: com exce-
ção do depósito integral em dinheiro, aceitação da oferta antecipada 
de garantia em execução fiscal não suspende a exigibilidade dos crédi-
tos inscritos em dívida ativa, mas viabiliza da emissão da certidão de 
regularidade fiscal e suspende o protesto da certidão da dívida ativa. 
A inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito e outros 
meios de cobrança administrativa prevista em lei, desde que em valor 
suficiente para garantia integral dos débitos garantidos acrescidos de 
juros, multas e demais encargos exigidos ao tempo do oferecimento 
da garantia. É que, assim, a grosso modo, simplifica o parcelamento de 
dívidas retirando, todavia, as restrições que tenha relativo ao atraso no 
pagamento de ICMS. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Ques-
tão de Ordem, Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pre-
sidente, como sempre tivemos coerência política vejo que é um proje-
to de suma importância para o trabalhador, para o consumidor, para o 
contribuinte e aí esse projeto conta com o voto favorável do Deputado 
Wellington. E obrigado pelos esclarecimentos, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Em Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai a Segundo Turno. Projeto de Lei n° 168, de autoria do 
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, o Deputado Wellington está inscrito por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V.Exa. tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, imprensa, o projeto em discussão nesse 
momento é um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, Projeto 
de Lei número 168. Eu já havia feito alguns questionamentos com re-
lação a esse projeto e, muito embora seja uma voz única na tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas é uma voz per-
manente e que continua em defesa da população, meu caro e querido 
amigo Caio Hostilio, Marcelo Vieira, Yuri Almeida. Uma voz única, 
mas continua firme e permanente na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. E este projeto nós já havíamos dado visibilidade a ele, já 
havíamos discutido este projeto. Projeto que cria cargos. Olha o título 
do projeto! Vejam só o absurdo! O projeto diz: cria cargos em comissão 
na estrutura da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico; mais cargos comissionados na estrutura do Governo do Esta-
do. Eu não tinha como votar favorável a esse projeto lá na CCJ. Eu votei 
contrário na CCJ. O projeto veio para o Plenário da Assembleia. Eu 

continuo votando contrário. Estou tentando sensibilizar os demais pares 
pela importância da discussão, do debate e do voto contrário ao projeto. 
O Governo da gestão do ex-governador Flávio Dino se notabilizou pela 
criação de cargos comissionados. Nós, quando observamos a quantida-
de de concursos realizados em outros Estados, no Piauí, no Ceará, na 
Bahia, no Rio de janeiro, ficamos envergonhados porque o Estado do 
Maranhão é um verdadeiro cabide de emprego. E é por isso que nós vo-
tamos contrário. Nós não podemos permitir a criação de mais cargos co-
missionados mamando nas tetas do Governo. Um verdadeiro cabide de 
emprego. Nós não podemos permitir. E é por isso que nós apresentamos 
uma emenda, que não foi aprovado. Na emenda nós solicitamos que es-
tes cargos em comissão específicos de pesquisador fossem para alguém 
que já está na área e, segundo, cargos novos em comissão fossem feitos 
por meio de concurso público. Chega de tanto cargo comissionado, che-
ga de cabide de emprego, e é por isso que nós estamos nessa luta. Chega 
de tantos cargos comissionados, chega de tanto cabide de emprego, e 
é por isso que o nosso voto, Senhor Presidente, é contrário ao projeto. 
Nós lutamos pela redução da quantidade de secretarias. Lutamos pela 
realização dos concursos públicos, pela nomeação dos aprovados e não 
podemos compactuar, na Assembleia Legislativa, como deputado fisca-
lizador, ao lado da população, ao lado de quem estuda para concurso, 
para quem se mata, para quem se esforça para passar num concurso 
público, e aprovar mais um projeto de criação de cargos comissiona-
dos. Esse projeto conta com o voto contrário do professor e Deputado 
Wellington do Curso em defesa de mais concursos, em defesa da no-
meação dos aprovados, em defesa da moralidade do serviço público 
e, o mais importante, em defesa dos servidores públicos do Estado do 
Maranhão. Professores, militares, continuem contando com o professor 
e Deputado Wellington do Curso. O meu voto é contrário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado com o voto contrário do Deputado Wellington do Curso. A matéria 
vai ao segundo turno. Aliás, vai à Redação Final. Projeto de Lei nº 096, 
de autoria do Deputado Wendell Lages. (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
Redação Final em razão de ter tido substitutivo. Projeto de Lei nº 511, 
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao 
segundo turno. Projeto de Lei nº 535, de autoria do Deputado Ariston 
(lê). Em votação. Em discussão. Os deputados que aprovam permane-
çam como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pa-
rabenizar o nosso presidente da CCJ, Deputado Ariston, pela sensibili-
dade, pela aprovação do projeto lá na CCJ e pela aprovação do projeto 
aqui hoje pelo Plenário de forma unânime. Então, Deputado Ariston, 
receba os meus cumprimentos, as minhas felicitações. Parabéns pela 
sensibilidade, parabéns pelo projeto. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Feito o registro, Deputado Wellington. Projeto de Lei nº 535. Em vo-
tação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Projeto de Resolução Legislativa nº 011, de autoria do Deputado Zé 
Inácio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 
nº 050, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em dis-
cussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. À promulgação. Requerimentos à deliberação 
do Plenário. Requerimento de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputado Ciro.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - É se possível, não ha-
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vendo objeção dos colegas, pudesse ser apreciado ainda nesta sessão? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não havendo objeção dos colegas, apreciaremos. Então, vamos fazer o 
seguinte, deputado Ciro, eu vou só concluir aqui a análise dos reque-
rimentos à deliberação da Mesa, e em seguida eu interrompo a sessão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor Presiden-
te, só uma questão de ordem. É porque eu não compreendi. O deputado 
Ciro, está pedindo para apreciar o requerimento de autoria do deputado 
Vinicius Louro?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não, o Projeto de Lei é dele, de autoria dele. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Qual item, por 
gentileza? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
São os no item - 10 da pauta. Deputado Ciro V. Exa. pode informar, por 
gentileza, ao deputado Rafael o conteúdo do projeto, enquanto a gente 
vai seguindo aqui a sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa, Re-
querimento nº 135, de autoria do deputado Vinícius Louro(lê). Aliás o 
deputado Vinícius Louro, está ausente, nós não vamos poder apreciar, 
ficam prejudicados os itens 11 e 12, 13, 14, e passemos ao Item 15. Re-
querimento nº 139, de autoria do deputado Márcio Honaiser (lê). Como 
vota o deputado César Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Aprovado o requerimento, deferido. Os outros Itens são também de 
autoria do deputado Vinicius Louro, que permanece ausente, portanto, 
ficam transferidos para a próxima sessão. Eu vou suspender a Sessão, 
para que possamos emitir o parecer. Tudo entendido, líder Rafael, com 
o deputado Ciro? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Sim, Senhor Pre-
sidente, é porque a ordem no dia que estou aqui estava com a ordem tro-
cada, eu não tinha vista o requerimento do deputado Ciro, mas inclusive 
sou a favor que votemos agora nesta ordem do dia, o projeto. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Esclarecida a dúvida. Vou compor agora verbalmente uma comissão 
para emissão do parecer de mérito. Comporão a comissão o deputado 
Rafael, deputado Jota Pinto, deputado Wellington, deputado Ariston, 
deputado Leonardo, deputado Zé Inácio e deputado Arnaldo Melo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Reaberta a Sessão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presiden-
te, o Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Deputado Ciro neto, foi 
aprovado por unanimidade na Comissão Especial.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. 

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Senhor Presidente, só 
uma Questão de Ordem, rapidamente. Só para agradecer a Mesa Di-
retora, aos colegas deputados pela compreensão da importância desse 
projeto para a população do nosso Maranhão. Agradecer mais uma vez 
a todos os colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Ciro, parabéns pelo projeto. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Inscrita a Deputada Mical Damasceno, que tem 30 minutos com apartes. 
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-

são da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados e depu-
tadas, passando aqui para registra a minha gratidão a Deus pelo grande 
milagre, eu diria um livramento que Deus deu a mim e a nossa equipe. 
Estava em viagem nesse final de semana e o nosso carro colidiu com 
uma carreta e, se não fosse Deus em minha vida, eu jamais estaria aqui. 
Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por esta oportunidade de 
estar viva com nossa equipe neste momento. E eu creio que Deus nos li-
vrou verdadeiramente, teve a mão poderosa ali naquele grave acidente, 
que foi na BR-222. E eu quero aqui agradecer a todos os nossos amigos 

e irmãos em Cristo que ligaram para nós com palavra de carinho e de 
apoio. E eu só tenho a agradecer por todos que entraram em contato 
conosco e dizer da minha gratidão também pela vida de vocês. Eu quero 
aqui ler em 1 Crônicas, para a nossa meditação de gratidão mesmo a 
Deus, que diz, no capítulo 16, versículos 09 a12, de Crônicas: “Can-
tai-lhe, salmodia-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. 
Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao 
Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamen-
te. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, e dos juízos 
da sua boca”. Então o que me aconteceu, Senhor Presidente, demais 
deputados, amigos que nos assistem, foi um milagre de Deus em minha 
vida. Estou muito feliz, fui medicada e, graças a Deus, não é nada grave. 
Assim, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem me feito. 
Deus abençoe, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputada Mical, V. Ex.ª concluiu? Tempos dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Democrático declina.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - V. Ex.ª 
está falando pelos outros aí, meu chefe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª estava falando pelo bloco que não é bem o seu, Deputado César. 
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Presi-
dente, só para fazer um registro e saber se já foi alterado o tempo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Já, 17 minutos. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO- Ainda?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Está errado ainda?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Está, 

é para fazer a alteração depois que eu passei para o bloco, mas a gente 
aguarda, está tranquilo, é tempo suficiente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 17 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom 
dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas so-
bre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Neste momento, 
Senhor Presidente, vou fazer o registro de três, quatro assuntos que são 
de suma importância para o Estado do Maranhão, e aproveitando tam-
bém para fazer alguns registros. E antes de iniciar esses assuntos impor-
tantes que eu tenho pra tratar, hoje, registrar a presença em São Luís de 
nossos pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio 
Bonfim, que hoje chega a São Luís, teremos algumas agendas internas 
e algumas reuniões e já se encontra em São Luís, na capital, nosso pré-
-candidato ao governo do Estado do Maranhão. Então, Senhor Presi-
dente, eu quero fazer o registro, inicialmente, da situação das rodovias 
estaduais. E eu fui questionado inclusive por uma emissora de TV com 
relação a situação da precariedade de algumas rodovias e eu citei inclu-
sive algumas delas: rodovia MA-315 que consumiu muito dinheiro pú-
blico para a sua confecção, para a sua realização, para a sua construção 
e depois ela já se apresentava com muitos buracos, se apresentava mui-
tos problemas. E é por isso que logo depois solicitamos a recuperação 
asfáltica dessa tão importante rodovia para os Lençóis Maranhenses li-
gando os municípios dos Lençóis Maranhenses. A rodovia estadual que 
liga a cidade de Barreirinhas até a cidade de Paulino Neves. Nós estive-
mos recentemente, inclusive eu vou colocar, daqui a pouquinho o vídeo, 
da situação precária que se encontra essa rodovia estadual e é por isso 
que solicitamos ao Governo do Estado, por meio da Sinfra, que pudesse 
fazer a recuperação asfáltica desse trecho. Nós solicitamos aqui tam-
bém, Senhor Presidente, a atenção, o apoio para a MA-320 que liga a 
cidade de Santo Amaro até a cidade de Primeira Cruz, e a população da 
cidade de Primeira Cruz fica quase que totalmente isolada, por conta da 
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rodovia estadual MA-320, a única forma de acesso seria por Humberto 
de Campos, por meio de barcos, ou pela rodovia estadual MA-320 que 
está numa situação deplorável de difícil acesso e é por isso que temos 
solicitado, permanentemente, aqui na Assembleia Legislativa, o apoio 
do Governo do Estado, a atenção do Governo do Estado para fazer a 
recuperação asfáltica dessa tão importante rodovia no Estado do Mara-
nhão. E é por isso, Senhor Presidente, que nós temos percorrido o Ma-
ranhão e nós conhecemos o Estado do Maranhão e conhecemos o Esta-
do do Maranhão pelas estradas, rodando de carro, não de avião, não de 
helicóptero, conhecemos o Estado do Maranhão, as rodovias do Mara-
nhão como conhece a população. Então a população que sai de São Luís 
para a Baixada, de São Luís para os Lençóis, de São Luís para o sertão 
encontra dificuldades. Algumas rodovias estaduais estão em situação 
precária. Em situações precárias várias rodovias estaduais. E é por isso 
a nossa luta permanente aqui nesta Casa pela recuperação asfáltica des-
sas rodovias no estado do Maranhão. Senhor Presidente, quero destacar 
uma outra luta permanente do Deputado Wellington nesta Casa, que é a 
luta em defesa dos professores. E uma luta ampla, uma luta em defesa 
do pagamento dos 33,24% a todos os professores, uma luta pela aplica-
ção dos recursos do FUNDEB, a destinação dos 70% dos recursos do 
FUNDEB aos professores do Estado do Maranhão. A luta pelo paga-
mento dos precatórios do FUNDEF já é pacificado. Nós já temos uma 
emenda à Constituição, a Emenda n° 114, que define o direito dos pro-
fessores. Esse dinheiro é para os professores e é por isso que nós temos 
percorrido o interior do estado, percorrido o Maranhão, percorrido as 
cidades levando orientação, levando uma palavra de apoio e, o mais 
importante, levando o mandato do Deputado Wellington, levando a As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão aos professores, às cida-
des. E nós não podemos permitir, admitir que alguns gestores, que al-
guns prefeitos desrespeitem os professores, como é o caso da cidade de 
Açailândia, como é o caso da cidade de Itinga, como é o caso da cidade 
de Formosa da Serra Negra, como é o caso da cidade de Afonso Cunha, 
como é o caso da cidade de Duque Bacelar, como é o caso da cidade de 
Buriti, como é o caso da cidade de Sucupira do Riachão, cidades que 
nós temos levado o nosso apoio, a nossa luta em defesa dos professores. 
E o que falar da cidade de Lagoa do Mato? Uma pequena cidade do 
interior do Estado do Maranhão e que não tem a sensibilidade, a aten-
ção, o respeito do Prefeito com relação aos professores. É por isso que 
o Deputado Wellington vai à cidade de Lagoa do Mato. Defendo os 
professores de Lagoa do Mato, de Matões, de Parnarama, de Barão do 
Grajaú, cidade da Baixada maranhense. Percorremos a Baixada na cida-
de de Bequimão, na cidade de Pinheiro, na cidade de Mirinzal. Fomos 
até Bacuri, Cururupu, Apicum-Açú. Na última semana, fomos chama-
dos à cidade de Alcântara. Hoje começa o festejo do Divino em Alcân-
tara, mas os professores estão na luta. E olha que eu apoiei o prefeito. 
Eu declarei apoio ao prefeito, mas estou também na luta na cidade de 
Alcântara, em defesa da população. Eu quero fazer esse registro, Senhor 
Presidente, de uma luta permanente na cidade de Alcântara. Então a ci-
dade de Alcântara conta com o apoio do Deputado Wellington do Curso. 
E vejam só como eu tenho coerência política: eu fui à cidade de Alcân-
tara e dei apoio ao prefeito da cidade. Então não é de quem está falando 
da boca para fora, quem está ocupando a tribuna da Assembleia Legis-
lativa hoje é quem defende a população de Alcântara, que foi à cidade 
de Alcântara, é um deputado que conhece a cidade de Alcântara. Na 
última eleição para prefeito, eu estive ao lado do prefeito de Alcântara, 
eu estive ao lado do padre e do Vice-prefeito, Sr. Nivaldo, dando apoio. 
Da mesma forma que eu dei apoio, eu também tenho autoridade para 
cobrar melhorias para a cidade. Então, tenho coerência política, eu te-
nho responsabilidade, sou um deputado atuante, um deputado que está 
na população, com carinho recebido pela população. E aqui eu quero 
mandar um abraço para nossos amigos vereadores da cidade de Alcân-
tara, mandar um abraço para nosso amigo também, na cidade Alcântara, 
Mineirinho, um parceiro, um jovem que defende a cidade, que percorre 
os povoados. Então, mandar um abraço para o sargento Alberto, para o 
Mineirinho, para a população de Alcântara e dizer que, assim como 
apoiei a eleição do padre, assim como apoiei o Sr. Nivaldo, eu vou vol-
tar a Alcântara agora e tenho cobrado e fiscalizado. Nós temos coerên-

cia, responsabilidade e a nossa luta em defesa da população da cidade 
de Alcântara. Desejo a todos um bom Divino que começa hoje. Nesta 
semana, eu estarei também na cidade de Alcântara. Então, um grande 
abraço a todos alcantarenses, aos nossos amigos na cidade de Alcântara. 
Senhor Presidente, temos feito também um trabalho permanente em de-
fesa dos aprovados em concurso, e a nossa luta hoje, inclusive, já defen-
demos a nomeação dos aprovados, pela melhoria da qualidade de vida 
dos servidores públicos e a realização de mais concursos públicos para 
o estado do Maranhão. Neste momento, Senhor Presidente, eu quero 
destacar as nossas ações em defesa da população do estado do Mara-
nhão. Eu quero destacar um assunto de suma importância neste momen-
to. Eu quero destacar as ações, as visitas, as reuniões do meu pré-candi-
dato ao governo do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio Bonfim, aqui na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O médico Dr. Lahesio 
Bonfim tem a voz e a atuação do professor e Deputado Wellington do 
Curso, e hoje eu quero fazer uma defesa do meu pré-candidato. Algu-
mas pessoas ficam publicando fake News, falando inverdades, queren-
do prejudicar o nosso pré-candidato, que tem uma linha de canal, uma 
linha de diálogo, um contato direto com a população por meio das suas 
redes sociais, que é @lahesiobonfimoficial. Então, por meio das redes 
sociais, você tem como verificar o que é verdade, o que é mentira e o 
que são fake News. Não embarque em fake News, não embarque em 
inverdades. Se você quer saber alguma coisa, vá lá no Instagram, vá nas 
redes sociais do nosso pré-candidato ao governo do Estado, @lahe-
siobonfimoficial, que você vai ter as informações verídicas, verdadei-
ras, reais. Não vá cair em fake News e em mentiras e, mais ainda, o mais 
importante, Dr. Lahesio Bonfim não tem dado procuração para que nin-
guém vá falar de projetos dele. Ele mesmo tem falado dos projetos que 
são viáveis para o estado do Maranhão. Professor e Deputado Welling-
ton do Curso é a voz, é o deputado Wellington, é o deputado estadual do 
Dr. Lahezio Bonfim, é a minha voz aqui nesta Casa. A você que nos 
assiste pela TV Assembleia, mais de quarenta municípios, por meio da 
TV Assembleia, nós temos uma pré-candidatura firme, forte, e que com 
certeza irá para o 2º turno, e que com certeza chegará ao Palácio dos 
Leões e a partir de 1º Janeiro o estado do Maranhão terá um governador 
sensível, um governador preocupado com a população, com os mais 
pobres, e o mais importante: solucionar os problemas da população. O 
professor e deputado Wellington do Curso caminha junto, ao lado, de-
fendendo as ações, acompanha as visitas do nosso pré-candidato ao go-
verno do estado, Dr. Lahésio Bonfim. Um dos melhores prefeitos do 
Nordeste, um dos melhores prefeitos do Brasil e com certeza o melhor 
prefeito que o estado do Maranhão já teve. Não sou eu que estou dizen-
do, são as pesquisas e a própria população. Não é à toa que o nosso 
pré-candidato ao governo do Estado foi reeleito com 90,11% dos votos, 
uma das maiores votações de todo o Brasil. Isso é pela responsabilida-
de, é pelo caráter, é pela gestão eficiente. E essa mesma gestão eficiente 
o Dr. Lahesio Bonfim vai fazer no governo do estado a partir de 1º de 
Janeiro. Dr. Lahesio Bonfim, a sua voz aqui na Assembleia, o seu depu-
tado estadual Wellington do Curso. Continue contando com o professor 
e deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ARISTON - Por falta de quórum, nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão. Obrigado a todos.

Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária da Quarta Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e quatro de maio de dois 
mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Ama-

ral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): 
Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
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Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora 
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio 
Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa 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 ses-
são anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo destina-
do ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): Rildo 
Amaral, Antônio Pereira, Jota Pinto, Adelmo Soares, Professor, Marco 
Aurélio, Doutor Yglésio e Doutora Thaíza Hortegal. Não havendo mais 
oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aber-
ta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro e 
segundo turnos, regime de urgência, do Projeto de Lei nº 547/2021, de 
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 114/2021), que altera a Lei 
nº 11.502, de 1º de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo a ce-
lebrar termos aditivos aos contratos de empréstimos externos nº 2304/
OC-BR e nº 4458/OC-BR, firmados entre o Estado do Maranhão e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para estabelecimen-
to do disposto no Artigo 29, da Lei Complementar nº 178, de 13 de ja-
neiro de 2021, e na Resolução nº 15, de 16 de abril de 2021, do Senado 
Federal. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC), este projeto de lei foi aprovado e encaminhado 
à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi 
aprovado e, também, encaminhado à sanção governamental o Projeto 
de Lei nº 588/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre 
os cartórios divulgarem os casos de gratuidade nos serviços notoriais 
garantidos por lei, no âmbito do Estado do Maranhão, com parecer fa-
vorável da CCJC. Na sequência foi aprovado em primeiro turno, trami-
tação ordinária o Projeto de Lei nº 114/2022, de autoria do Deputado 
Rildo Amaral,  que reconhece o risco da atividade e a necessidade do 
porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades 
de desporto legalmente constituídas nos termos do Inciso IX do Artigo 
6º da Lei Federal nº 10.826/2003, com parecer favorável da CCJC. Na 
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento nº 143/2022, de autoria 
do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja discutido e votado, em 
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo 
após a presente sessão, o Projeto de Lei 249/2022, de autoria da Mesa 
Diretora. Por força de acordo das Liderança este Projeto de Lei foi in-
cluído na presente Ordem do Dia, assim, o Presidente suspendeu os tra-
balhos, e convocou uma Comissão Especial composta dos Senhores (as) 
Deputados (as): Wellington do Curso, Ciro Neto, Professora Socorro 
Waquim, Jota Pinto e Professor Marco Aurélio, sob a presidência deste 
último. Reaberto os Trabalhos, o Deputado Professor Marco Aurélio, 
Presidente da Comissão Especial, informou que o projeto foi aprovado 
na Comissão, tendo o Presidente submetido à deliberação do Plenário 
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei 
nº 249/2022, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação 
e transformação de cargos em comissão no quadro de pessoal tempo-
rário da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, com parecer favorável da CCJC, o qual foi aprovado e 
encaminhado à sanção governamental. O Projeto de Lei nº 096/2022, 
de autoria do Deputado Wendell Lages, bem como os Requerimentos 
nos: 135, 136, 137 e 138/2022, todos de autoria do Deputado Vinícius 
Louro, foram transferidos devido à ausência dos respectivos autores. 
No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. 
No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Vinícius Louro 
falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado Wellington do 
Curso falou pela Liderança deste Bloco. No Expediente Final também 
não houve orador. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 

Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de maio de 2022.  

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Rildo Amaral
Segundo Secretário, em exercício

Ata da Terceira Sessão Solene para do Título de Cidadão Ma-
ranhense e Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego ao Senhor 
Gustavo Pereira da Costa, realizada no Plenário da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, no dia cinco de maio do ano dois mil e 
vinte e dois. 

Presidente Senhor Deputado Duarte Júnior. 

Às onze horas e vinte minutos, o Presidente, em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão 
Solene convocada para a entrega de título de Cidadão Maranhense e 
Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego, ao  Senhor Gustavo 
Pereira da Costa, concedidos através das Resoluções Legislativas nos 

1025/2020 e 1028/2020, oriundas dos Projetos de Resoluções Legisla-
tivas nos 071/2019 e 072/2019 de autoria do Deputado Duarte Júnior e 
convidou para compor a Mesa o homenageado o Senhor Gustavo Perei-
ra da Costa, Magnifico Reitor da Universidade Estadual do Maranhão; 
Rodrigo Maio Rocha, representando o Governador Carlos Brandão, 
Magnífico Vice-Reitor da UEMA, professor Valter Guimarães, Senhor 
José Augusto Silva Oliveira, reitor da UEMA DE 207 A 2014. Em se-
guida, os presentes foram convidados a se postarem em posição de res-
peito para ouvir a execução do Hino Maranhense, seguido da exibição 
de um vídeo sobre a trajetória da vida do homenageado. Na Tribuna, 
o Deputado Duarte Júnior, autor das proposições, saudou o homena-
geado em nome deste Poder, após o que foi feita a entrega do título 
de cidadão maranhense e Medalha Terezinha Rego ao Senhor Gustavo 
Pereira da Costa, que fez uso da palavra para agradecer a homenagem. 
O Presidente fez as considerações finais e nada mais havendo a tratar, a 
Sessão foi encerrada e lavrada a presenta ata, que lida e aprovada será 
devidamente assinada. 

Deputado Duarte Júnior
Presidente

Ata da Quarta Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão 
Maranhense ao Senhor Giovanni Normanton Spinucci e a Medalha 
do Mérito Legislativo “João do Vale” à  Senhora Maria de Jesus Assis 
Marques,realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, no dia seis de maio do ano dois mil e vinte e dois. 

Presidente Deputado Duarte Júnior

Às onze horas o Preisdente declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor 
Giovanni Normanton Spinucci, natural do Estado de São Paulo e da 
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” à  Senhora Maria de 
Jesus Assis Marques, concedidos através das Resoluções Legislativas 
nsº 1005/2019 e 1023/2020, oriundas dos Projetos de Resoluções 
Legislativas nºs 164/2021 e 145/2019, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior. Convidou para para compor a Mesa os homenageados e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelino Chaves Everton, 
neste ato representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Paulo 
Vélten, e também o Senhor Francesco Cerrato, Cônsul da Itália. Em 
seguida, foi exibido um vídeo sobre a trajetória da vida do Senhor 
Giovanni Normanton Spinucci, após o que o Deputado Duarte Júnior, 
autor das proposições, fez uso da palavra e em seguida entregou o 
título de cidadão maranhense ao homenageado, que fez um discurso 
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de agradecimento. Em seguida, também foi exibido um vídeo sobre a 
trajetória de vida da Senhora Maria de Jesus Assis Marques (Dona 
Cotinha), também homenageada nesta sessão, que recebeu a Medalha 
do Mérito Legislativo “Jõao Do Vale” das mãos do Deputado Duarte 
Júnior. A homenageada fez uso da palavra em agradecimento pela 
comenda e em seguida o Presidente fez suas considerações finais. 
Nada havendo mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a 
sessão.

Deputado Duarte Júnior
Presidente

Ata da Quinta Sessão Solene em comemoração aos 90 anos da 
Ordem dos Advogados do Brasil – MA,  realizada no Plenário da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia doze de maio de 
dois mil e vinte e dois. 

Presidente Deputada Professora Socorro Waquim

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada através 
do Requerimento nº 075/2022, de autoria da Senhora Deputada Pro-
fessora Socorro Waquim, em comemoração aos 90 anos da Ordem dos 
Advogados do Brasil – MA e convidou para compor a Mesa: o Senhor 
Kaio Vyctor Saraiva Cruz - Presidente da OAB/MA; a Senhora Tatiana 
Maria Ferreira Costa - Vice-Presidente da OAB/MA; o Desembargador 
Ricardo Duailie - Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Senhor Tar-
císio Araújo - Procurador Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Em seguida, os presentes foram convidados a se pos-
tarem em posição de respeito para a execução do Hino Maranhense. 
Ato contínuo, os presentes assistiram a um vídeo institucional sobre 
a OBA/ MA. O Presidente concedeu a palavra à Deputada Professora 
Socorro Waquim, autora do requerimento de convocação desta Sessão 
Solene, que se manifestou em nome do Poder Legislativo, seguido do 
Senhor Carlos Sebastião Silva Nina – Membro vitalício da OAB/MA. 
Em seguida, fizeram uso da palavra a Doutora Tatiana Pereira Costa, 
Vice-Presidente da OAB- e o Doutor Kaio Saraiva, presidente da OAB- 
Maranhão. Na sequência, o Presidente usou a palavra para fazer suas 
considerações finais e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada 
a presente sessão solene.

Professora Socorro Waquim
Presidente

Ata da Sexta Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” aos Desembargadores José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos e José Jorge Figueiredo dos Anjos, realizada no 
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão no dia treze 
de maio da dois mil e vinte e dois.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onde horas, o Presidente em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Solene convocada para a 
entrega da Medalha “Manuel Beckman” aos Desembargadores  José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos e José Jorge Figueiredo dos Anjos, 
concedidas por meio das Resoluções Legislativas nos 861/2018 e 
891/2018, oriundas dos Projetos de Resolução Legislativa nos 047/2017 
e 046/2018, ambos de autoria do Deputado Othelino Neto. Convidados 
para compor a Mesa os homenageados: Desembargadores  José Joa-
quim Figueiredo dos Anjos e José Jorge Figueiredo dos Anjos;, Senhor 
Desembargador Marcelino Chaves – representando o Tribunal de Jus-
tiça; Senhora Ângela Salazar - Desembargadora e Vice-Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral; Senhor Eduardo Nicolau – Procurador Ge-
ral de Justiça; Senhora Juíza Suely Oliveira Santos – 2ª Vice-Presidente 
das Associação dos Magistrados e Senhor Kaio Saraiva – Presidente da 
OAAB-MA. Em seguida, o Presidente fez a entrega da comendas aos 
homenageados e concedeu a palavra ao Desembargador José Joaquim 

Figueiredo dos Anjos, que foi seguido pelo Desembargador e José Jorge 
Figueiredo dos Anjos. Na sequência, o Presidente Othelino Neto usou 
a palavra para saudar os homenageados e para as considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Ata da Sétima Sessão Solene para entrega da Medalha do Méri-
to Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel Carlos Augusto Furtado 
Moreira, Doutor Thales Dyego de Andrade Coelho e ao Defensor Pú-
blico Jean Carlos Nunes Pereira, realizada no Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, em vinte e maio de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente Senhor Deputado Wellington do Curso. 

As onze horas e trinta e oito minutos, em nome do povo e invo-
cando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para a entrega da Medalha “Manuel Beckman” ao Coro-
nel Carlos Augusto Furtado Moreira, ao Senhor Doutor Thales Diego 
de Andrade Coelho e ao Defensor Público Jean Carlos Nunes Perei-
ra, concedidas por meio das Resoluções Legislativas nos 1087/2022, 
1088/2022 e 1089/2022, oriundas dos Projetos de Resolução Legisla-
tiva nos 006/2021, 010/2021 e 011/2021, todos de autoria do Deputado 
Wellington do Curso. Foram convidados para comporem a Mesa os 
homenageados: o Coronel Carlos Augusto Furtado Moreira; o Doutor 
Thales Dyego de Andrade Coelho e Doutor Jean Carlos Nunes Pereira 
- Defensor Público, o Doutor Yuri Costa - Defensor Público Federal o 
Doutor Gabriel Furtado – Sub-Defensor Público Geral do Estado e o 
Senhor Daniel Blume – Procurador do Estado e Conselheiro Federal da 
OAB. O Deputado Wellington do Curso, autor das proposições, fez uso 
da palavra e em seguida entregou as Medalhas “Manuel Beckman” aos 
homenageados Coronel Carlos Augusto Furtado Moreira, Doutor Tha-
les Dyego de Andrade Coelho e ao Doutor Jean Carlos Nunes Pereira, 
que usaram a tribuna para fazer discursos de agradecimento. O Presi-
dente ao final teceu considerações e nada havendo a tratar, declarou 
encerrada a presente sessão.

Deputado Wellington do Curso
Presidente

RESENHA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 
NOMEADA PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO., REALIZA-
DA AOS DIAS 25 DO MÊS DE  MAIO DO ANO DE 2022, ÀS 
09:00 HORAS, NO PLENÁRIO NAGIB HAICKEL DA AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.                                                                                                                  
. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RAFAEL LEITOA - PRESIDENTE
ARISTON SOUSA
ARNALDO MELO  
JOTA PINTO 
ZÉ INÁCIO
WELLINGTON DO CURSO
                              
PAUTA REUNIÃO:
PARECER DE MÉRITO  – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 060/2022, Dispõe sobre a obrigatoriedade do forne-
cimento ao consumidor de informações e documentos por parte de ope-
radoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de 
negativa de cobertura.

AUTORIA: DEOUTADO CIRO NETO 
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por   unanimidade, nos termos do voto 
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do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 26 de maio de 2022.

SILVANA ROBERTA AMARAL ALMEIDA
Secretária de Comissão

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, ÀS 08:30, 
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
MÁRCIO HONAISER 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO
WELLINGTON DO CURSO
ZÉ INÁCIO 
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 216/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 382/2022, que Altera denominação de órgãos, define finalidades, al-
tera vinculações de entidades da Administração Indireta, e dá outras 
providências

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 239/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 383/2022, que Altera a Lei nº 11.367, de 2 de dezembro de 2020, que 
institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributá-
rios, relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, vencidos até 31 de 
dezembro de 2021-

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 154/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 178/2022, que Assegura ao cuidador da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) direito de atendimento prioritá-
rio em estabelecimentos públicos e privados 

AUTORIA: DEPUTADA BETEL GOMES 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 192/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 024/2022, que cria o Programa Educativo “Pequeno 
Agricultor” nas Escolas Estaduais e dá outras providencias

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

substitutivo, em anexo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 107/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

027/2022, que “Dispõe sobre a adoção do Sistema de Inclusão Escolar 
“ABA” para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA) nas escolas da Rede Pública”.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

substitutivo, em anexo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 194/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 167/2022  , que Obriga os condomínios residenciais, 
localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, aos órgãos de segu-
rança, eventual ocorrência ou indício de violência, maus tratos ou atos 
de crueldade contra os animais .

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: Aprovado pela PREJUDICABILIDADE, nos ter-

mos do voto do Relator.
PARECER Nº 175/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 101/2022, que Dispõe sobre a validade de Laudo 
Médico Pericial que ateste deficiências irreversíveis ou incuráveis 
de qualquer natureza no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

AUTORIA: DEPUTADA ANDREIA REZENDE
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: APROVADO pela anexação do PL nº 523/2021 ao 

PL nº 449/2021 por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 220/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 058/2021, que dispõe acerca da realização de 
seminários, palestras e debates sobre Direito dos Animais e Proteção 
Animal na rede pública de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, 
e dá outras providências”.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 221/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 124/2021, que Institui a Campanha Juventude Protago-
nista no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 191/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 126/2022, que   Institui o dia 08 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, como Feriado Estadual.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 228/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 080/2022, que Institui a Campanha “Com a Força 
do Coração Lilás” nas Unidades de Ensino da Rede Pública e Privada, 
no âmbito do Estado do Maranhão e determina disponibilizar no ato da 
matrícula do aluno, ficha de dados com o intuito de obter informações 
como medida de prevenção à violência doméstica e familiar e dá outras 
providências.

AUTORIA: DEPUTADA DETINHA
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 229/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 086/2022, que Dispõe sobre as diretrizes a serem obser-
vadas na elaboração das políticas públicas voltadas à Primeira Infância 
e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 230/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 571/2021, que Cria a Semana Maria da Penha nas 
Escolas Públicas e Particulares de Ensino Médio.

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

PARECER Nº 233/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 025/2022, que veda os planos de saúde de limitar as 
consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia Ocupacional 
e psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do espectro 
autista (TEA), deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e 
altas habilidades/superdotação.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado PROFESSORA MARCO AURÉ-

LIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 201/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 166/2022, que Institui a “Semana Estadual de 
Conscientização aos maus-tratos animais”, e dá outras providências”, a 
ser realizada anualmente na última semana do mês de abril.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 232/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 005/2022, que visa acrescentar dispositivo à Lei nº 
6.107/1994, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públi-
cos Civis do Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO  
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 231/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 114/2022, que Reconhece o risco da atividade e a 
necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante 
de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso 
IX do artigo 6º da Lei Federal  nº 10.826/2003.

AUTORIA: DEPUTADO RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 237/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

LEI ORDINÁRIA Nº 003/2022, que Institui o Dia do Engenheiro 
Ambiental, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providencias.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 195/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 172/2022, que Institui a Semana Estadual de 
prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 240/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 181/2022, que Declara de Utilidade Pública o 
Instituto Transformar, no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 148/2022 – Emitido ao PROJETO DE 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/2022, que Concede o Título 
de Cidadão Maranhense ao Senhor Fernando Antônio Magalhães de 
Sousa, natural da Cidade Arco Verde, Estado do Pernambuco. 

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 
voto do Relator.

PARECER Nº 227/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/2022, que propõe conceder a Meda-
lha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vereador Paulo Victor 
Melo Duarte.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 204/2022 – Emitido à MOÇÃO DE APLAU-

SOS Nº001 /2022, manifestando extensa admiração ao Excelentíssimo 
Vereador João Furtado Mendes, em respeito ao Ato público realizado 
município de Palmeirândia, buscando a valorização dos professores e 
dos servidores públicos neste Município

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 205/2022 – Emitido à MOÇÃO DE APLAU-

SOS Nº 002/2022, manifestando extensa admiração ao Excelentíssimo 
Vereador SIVALDO DE JESUS MARTINS SOARES, em respeito ao 
Ato público realizado no município de Palmeirândia buscando a valori-
zação dos professores e dos servidores públicos neste Município

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 206/2022 – Emitido à MOÇÃO DE APLAU-

SOS Nº 003/2022, manifestando extensa admiração ao Desembargador 
Dr. PAULO VELTEN, pela sua eleição como presidente do Justiça do 
Maranhão, para o biênio 2022/2024.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº /2022 – Emitido à MOÇÃO DE APLAUSOS 

Nº 010/2022, manifestando ao Município de Pedreiras e extensivo aos 
Pedreirenses, pela comemoração do seu aniversário de 102 (cento e 
dois) anos de emancipação   política.

AUTORIA: DEPUTADO VINÍCIUS LOIRO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 244/2021 – Emitido ao VETO TOTAL APOS-

TO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIO Nº 066/2021, que Institui 
a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas por Barragens.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 245/2021 – Emitido ao VETO TOTAL AO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO Nº 360/2021, que Estabelece as 
diretrizes para a capacitação escolar de crianças e adolescentes para 
identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abu-
so sexual e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEIÇÃO DO VETO TOTAL, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 26 de maio  de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1237/2022-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 
2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a 
Inexigibilidade de Licitação respaldada no art. 25, inciso I da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Em-
penho em favor da empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS 
LTDA, CNPJ nº. 23.921.349/0001-61, no valor total de R$ 265.497,12 
(duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 
doze centavos), para a prestação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e evolutiva do Sistema Eletrônico de Votação SEV-2000 ins-
talado no Plenário Nagib Haickel, assim como suporte técnico e opera-
cional com fornecimento de peças e demais materiais necessários, com 
o fim de atender, sob demanda, as necessidades da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão, visando proporcionar a melhoria na qua-
lidade das 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 BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 
24 de maio de 2022. Deputado Othelino Neto. Presidente da ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 14, §4º, da Resolu-
ção Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 012/2022-CPL/ALEMA, em conformidade ao Parecer da 
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Admi-
nistrativo nº 0297/2022-ALEMA e autorizo a  celebração do contrato 
com a empesa classificada em primeiro lugar no certame, a empresa 
“Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim ”, CNPJ n° 18.701.121/0001-
26, com valor de R$ 117.580,00 (cento e dezessete mil e quinhentos 
e oitenta reais), nos termos do Edital, seus anexos e da proposta ven-
cedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. 
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. 
São Luís–MA, 26 de maio de 2022. Deputado Othelino Nova Alves 
Neto. Presidente da Alema.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, §4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
017/2022-CPL/ALEMA, em conformidade ao Parecer da Procuradoria 
Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 
3441/2021-ALEMA e autorizo a  celebração do contrato com a empe-
sa classificada em primeiro lugar no certame, a empresa “S Amorim 
dos Santos - ME”, CNPJ n° 15.578.915/0001-56, com valor de R$ 
117.900,00 (cento e dezessete mil e novecentos reais), nos termos do 
Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o 
Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, 
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 26 de maio de 
2022. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente da ALEMA

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

NOTA 1: Inativos informados e pagos através do Orçamento do Fundo de Previdência do Estado do Maranhão, exceto os parlamentares e especiais
NOTA 2: Em conformidade com a Lei Complementar n.º 178 de 13 de janeiro de 2021, com efeitos a partir de 01.01.2021

Subdiretor de Planejamento e Orçamento

328.902.224,65               

Diretor Geral

ABIMAEL LINKON SILVA CUTRIM WALDINEY SILVA MARINHO
Subdiretor de Finanças

381.692.712,09               

1.906.556,01                   

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2021 A ABRIL/2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( IV )

1º QUADRIMESTRE 2022

DESPESA LIQUIDADA
MAI/21 A ABR/22

(-) Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) ( II )

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DESPESA COM PESSOAL 

-                                       

360.672.974,17               

(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

(-) Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)

13.353.941,89                 
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Encargos Sociais

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( I )

Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionista

DESPESA BRUTA COM PESSOAL 

76.129,41                        

52.790.487,44                 
21.019.737,92                 

885.217,25                      
4.797.893,36                   

-                                       (-) Outras Despesas não Computadas 

360.672.974,17               
19.428.550.014,28          

390.513.855,29               
411.885.260,30               

1,86                                 % DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL ( III / IV ) 
LIMITE LEGAL (2,12%) ( art. 20, incisos I, II, e III da LRF )    
LIMITE PRUDENCIAL (2,01%) (art. 22, § único da LRF)

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I + II )

(51.212.286,13)                

OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente

VITALINA VENANCIA D. F. DE ARAÚJO
Diretora de Orçamento e Finanças

DIFERENÇA PARA O LIMITE PRUDENCIAL (29.840.881,12)                
Fonte: SIGEF

VALNEY DE FREITAS PEREIRA

DIFERENÇA PARA O LIMITE LEGAL
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