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OFC-GAB - 7002022
( relativo ao Processo 20392022 ) Código de validação:
26BE5E441C
A Sua Excelência o Senhor
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
– ALEMA
tiva.

Assunto: Encaminha projeto de Lei Complementar e JustificaSenhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, e com fulcro no art. 8º, II da
LC 13/91, submeto à elevada apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, acompanhada da respectiva Justificativa, a proposta de Projeto de
Lei Complementar que tem o escopo de estabelecer alterações na Lei
Orgânica Estadual do Ministério Público, Lei Complementar nº 013, de
25 de outubro de 1991, que, atendendo aos princípios constitucionais da
eficiência e da razoabilidade e em consonância com a exigência do controle fiscal e com o princípio do equilíbrio orçamentário, visa promover
a redução do impacto da despesa com pessoal no Ministério Público do
Maranhão, respeitando o limite de 2% fixado pela Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
assinado eletronicamente em 19/08/2022 às 10:57 hrs (*)
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ___, DE ___ DE
________ DE 2022.
Dá nova redação aos §§ 4º e 7º do
art. 37, ao parágrafo único do art. 38, ao
inciso XII do art. 126 e ao caput do art.
134-A; inclui a alínea “c” no inciso XV
do parágrafo único do art. 100; acresce ao
art. 110 os §§ 1º e 2º e renumera os atuais
§§ 1º e 2º para 3º e 4º; modifica a redação
e acrescenta as alíneas “d”, e “e” ao inciso
IX do art. 117; altera o caput e o parágrafo
único do art. 125-A; inclui os arts. 125-B,
125-C e 125-D, e revoga o caput e o parágrafo único do art. 107-A e o art. 133, da
Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro
de 1991.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber
a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os §§ 4º e 7º do art. 37 da Lei Complementar nº 13/91
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37. .......................................................................................
...............
§ 4º A direção da Escola Superior do Ministério Público será
exercida, preferencialmente, por Procurador de Justiça nomeado pelo
Procurador-Geral de Justiça, mediante indicação do Conselho Superior
do Ministério Público, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução
......................................................................................................
...............
§ 7º Os Promotores de Justiça a que se refere o § 6º deste artigo
poderão ficar à disposição da Escola Superior do Ministério Público em
regime de tempo integral.”
Art. 2º O parágrafo único do art. 38 da Lei Complementar nº
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13/91 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 38. .......................................................................................
......
Parágrafo único. As funções de Coordenador dos Centros de
Apoio Operacional serão exercidas privativamente por membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral de Justiça, possibilitado o afastamento de suas atribuições naturais.”
Art. 3º Ao inciso XV do parágrafo único do art. 100 da Lei Complementar nº 13/91 é acrescida a seguinte alínea:
“Art. 100. ......................................................................................
.................
XV - ..............................................................................................
.................
c) coordenação de Centro de Apoio Operacional.”
Art. 4º Altera o caput, acrescenta os §§ 1º e 2º e renumera os
atuais §§ 1º e 2º para 3º e 4º, do art. 110 da Lei Complementar nº 13/91,
conferindo-lhes a seguinte redação:
“Art. 110. Os membros do Ministério Público terão direito a férias de sessenta dias por ano, contínuos ou fracionados em períodos não
inferiores a dez dias ininterruptos.
§ 1º Independentemente de solicitação, será paga ao membro
do Ministério Público, por ocasião das férias, importância adicional
correspondente a um inteiro do subsídio acrescido das demais verbas
de natureza remuneratória.
§ 2º Será facultada a conversão de dois terços das férias em abono
pecuniário, requerido com pelo menos trinta dias de antecedência, nele
considerado o valor do acréscimo previsto no § 1º deste artigo.
§ 3º ...............................................................................................
..............
§ 4º ..............................................................................................
...............”
Art. 5º Modifica a redação e acrescenta as seguintes alíneas ao
inciso IX do art. 117 da Lei Complementar nº 13/91:
“Art. 117 .......................................................................................
................
IX – compensatória:
.......................................................................................................
...............
d) pelo exercício em acúmulo de acervo processual;
e) pelo exercício de cargo ou função de direção, chefia, assessoramento ou auxiliar, inclusive eletivo, previsto nesta Lei e na lei que cuida
dos órgãos de apoio administrativo do Ministério Público.”
Art. 6º O caput do art. 125-A da Lei Complementar nº 13/91 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 125-A. A licença compensatória, nas hipóteses das alíneas
“a”, “d” e “e” do inciso IX do art. 117 desta Lei Complementar poderá
ser convertida em pecúnia indenizatória, na proporção de três dias de
licença para cada trinta dias trabalhados, conforme disciplina estabelecida em Ato Regulamentar do Procurador-Geral de Justiça.”
Art. 7º O parágrafo único do art. 125-A da Lei Complementar nº
13/91 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. O valor da conversão em pecúnia da licença
compensatória, para cada período de 30 (trinta) dias, será de, no máximo, 1/3 (um terço) do subsídio do seu cargo por mês trabalhado, observando-se as frações para períodos inferiores.”
Art. 8º A Lei Complementar nº 13/91 fica acrescida dos seguintes
artigos:
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“Art. 125-B. Entende-se por acervo processual o total de processos distribuídos e procedimentos a cargo do membro do Ministério
Público, apurado em período específico.
Art. 125-C. A licença compensatória na hipótese da alínea “c” do
inciso IX do art. 117 poderá ser convertida em pecúnia indenizatória,
na proporção de um dia útil de descanso para cada dia de exercício do
plantão, até o limite de 15 (quinze) dias por ano, conforme disciplina
estabelecida em Ato Regulamentar do Procurador-Geral de Justiça.”
Art. 125-D. Será feita apenas uma conversão, a cada período de
ocorrência, ainda que o membro do Ministério Público acumule, a um
só tempo, mais de uma das situações previstas nas alíneas “a”, “d” e
“e”.”
Art. 9º Ficam revogados o caput e o parágrafo único do art. 107A e o art. 133 da Lei Complementar nº 13/91.
Art. 10º As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento do Ministério Público do Estado do Maranhão.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e
a execução da presente Lei Complementar pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil para
que a faça publicar, imprimir e correr.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, ___ DE _____ de 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA
E 134º DA REPÚBLICA.
OFC-GAB - 6982022
( relativo ao Processo 20392022 ) Código de validação:
11B29279A2
À Egrégia Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
JUSTIFICATIVA
I - Da vantagem do acúmulo de acervo processual
A conversão em pecúnia de licença compensatória pelo exercício
simultâneo em mais de um cargo é legalmente assegurada aos membros
do Ministério Público do Estado do Maranhão pela Lei Complementar
nº 13/91, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar nº 215/2019, regulamentada pelo Ato Regulamentar nº
12/2019-GPGJ, e pela Lei Complementar nº 229/2021, in verbis:
Lei Complementar nº 13/91
Art. 117 – Conceder-se-á licença:[...]
a. pelo exercício simultâneo em mais de um cargo;
b. [...]
Art. 126 – Além da remuneração do seu cargo, o membro do
MinistérioPúblico faz jus às seguintes vantagens: (NR)
XI - conversão em pecúnia da licença compensatória;
(Redação dada pela Lei complementar nº 215, de 18 de
junho de2019)
[...]
Art. 133. O membro do Ministério Público que, cumulativamente ao exercício de suas atribuições constitucionais, for designado para
exercer as de outro cargo na carreira, em substituição plena, faz jus à
licença compensatória, que poderá ser convertida em pecúnia, na forma
de Ato Regulamentar específico do Procurador-Geral de Justiça.
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Ato Regulamentar nº 12/2019-GPGJ
Art. 1º O membro do Ministério Público que, cumulativamente ao exercício de suas atribuições constitucionais, for designado para
exercer as de outro cargo na carreira, em substituição, faz jus a licença
compensatória, que poderá ser convertida em pecúnia, conforme disciplinado neste Ato Regulamentar.
Art. 2º A licença compensatória será concedida na proporção de
03 (três) dias de licença para cada 30 (trinta) dias trabalhados de
forma ininterrupta, não havendo a concessão do benefício do gozo de
diasde licença para períodos inferiores de respondência, limitando-se o
gozo de licença compensatória ao máximo de 15 (quinze) dias por ano.
§ 1º. Em caso de opção pela fruição da licença compensatória, o
membro do Ministério Público deverá requerer expressamente ao Procurador-Geral de Justiça.
[...]
Todavia, analisando-se a legislação e a normatização acerca do
assunto no âmbito do Poder Judiciário, tem-se o seguinte:
A Lei Federal nº 13.093/2015, no seu art. 1º, instituiu a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição no âmbito da Justiça Federal
de primeiro e segundo graus. No seu art. 2º, a citada Lei Federal, assim
dispõe:
Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I- acumulação de juízo: o exercício da jurisdição em mais de
um órgão jurisdicional da Justiça Federal, como nos casos de atuação
simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas
recursais; e
II- acervo processual: o total de processos distribuídos e vinculadosao magistrado.
A Lei Federal nº 13.095/2015, institui a mesma gratificação, trazendo disposições similares às da Lei nº 13.093/2015, relativamente
aos membros da Justiça do Trabalho.
Citada vantagem foi estendida a todos os níveis e segmentos
do Poder Judiciário, com fundamento no seu caráter nacional e regime
orgânico, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI nº 3.367, de relatoria do ministro Cézar Peluso, e pelo Conselho
Nacional de Justiça, no julgamento do Procedimento de Ato Normativo
nº 0006945-32.2020.2.00.000.
O Conselho Nacional do Ministério Público, por sua vez, reconheceu o caráter unitário e nacional da Instituição, no julgamento do
Pedido de Providências nº 899/2009-15.
No tocante à compensação por acervo processual, o CNJ editou
a Recomendação nº 75/2020, que “Recomenda a regulamentação, pelos
tribunais, do direito à compensação por assunção de acervo”.
Nessa esteira, foi editada a Lei Complementar nº 231/2021, de
iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que assim prevê:
Art. 1º - O § 4º do art.77 da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
“Art. 77. (...)
§ 4º (...)
V– gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição, que tem
natureza remuneratória, compreende a acumulação de juízo e a acumulação de acervo processual, e corresponde a 1/3 (um terço) do subsídio do magistrado designado à substituição para cada trinta dias
de exercício de designação cumulativa, a ser paga proporcionalmente
em caso de período inferior, observado o teto remuneratório constitucional, cabendo somente uma gratificação pelo exercício cumulativo
de jurisdição, a cada período de ocorrência, mesmo que o magistrado
acumule, a um só tempo, mais de um órgão jurisdicional ao acervo
processual;
VI – compreende-se como acumulação de juízo o exercício simultâneo da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional do Poder
Judiciário do Maranhão;
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VII - compreende-se como acumulação de acervo processual o
quantitativo de processos vinculados a magistrado, com distribuição
apurada em período específico;
VIII – não será devida a gratificação pelo exercício cumulativo
de jurisdição nos casos de substituição em feitos específicos; atuação
conjunta de magistrados, atuação em regime de plantão e composição
de quórum.”
Art. 2º - A regulamentação dos incisos V, VI, VII e VIII do § 4º
do art. 77 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão)
ocorrerá por meio de Resolução que será editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. [Destaques do original].
Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão editou a Resolução nº 107/2021, que regulamenta o pagamento da gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdiçãoe acúmulo de acervo
processual aos magistrados de 1º e 2º graus de Jurisdição do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos da Lei Complementar
nº 231, in litteris:
Art. 1º Esta Resolução regulamenta o pagamento da gratificação
pelo exercício cumulativo de jurisdição e acúmulo de acervo processual
aos(às) magistrados(as) de 1º e 2º graus de Jurisdição do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231, de 12 de maio de 2021.
§1º O valor da gratificação prevista no caput corresponderá a
1/3 (um terço) do subsídio do(a) magistrado(a), sendo devida quando
a substituição se der por período superior a três dias úteis, como nas
hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares.
§2º O(a) magistrado(a) perceberá somente uma gratificação mesmo que, simultaneamente, esteja em exercício cumulativo de jurisdição
e apresente acúmulo de acervo processual.
§3º O pagamento da gratificação por acúmulo de jurisdição será
realizado no mês subsequente ao da acumulação, cabendo à Divisão de Expedição de Atose Registros da Corregedoria-Geral da Justiça
(1º Grau) e à Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Maranhão
(2º Grau) comunicar à Coordenadoria de Pagamento os(as) magistrados(as) que fazem jus à percepção da gratificação até a data do fechamento da folha.
[...]
Art. 2º Para fins desta regulamentação, entende-se por:
I – exercício cumulativo de jurisdição: o exercício simultâneo
da jurisdição em mais de um juízo ou órgão jurisdicional;
I– acúmulo de acervo processual: o total de feitos distribuídos e
vinculados ao(à) magistrado(a) igual ou superior ao seguinte quantitativo anual:
Do cotejo da supracitada legislação depreende-se que a legislação do Ministério Público do Estado do Maranhão prevê a licença
pelo exercício simultâneo em mais de um cargo (LC 13/91, art. 117,
IX, “a”), mas é omissa no que concerne à licença pelo acúmulo de
acervo processual.
Tal lacuna legislativa representa uma manifesta quebra na isonomia existente entre o Ministério Público e a Magistratura, instituída
pelo art. 129, § 4º, da Constituição Federal.
Com base na citada isonomia, a Associação Nacional dos Juízes Federais – AJUFE requereu ao CNJ, no Pedido de Providências nº
0002043-22.2009.2.00.0000, a implantação de vantagens remuneratórias previstas na Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto do Ministério
Público da União) e na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público).
Aplicando o tratamento isonômico invocado, o CNJ julgou
procedente o pedido da AJUFE e, posteriormente, editou a Resolução
nº 133/2011, que “Dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens.”, cujo
art.1º assim dispõe: “São devidas aos magistrados, cumulativamente
com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei
Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993:”.
Com efeito, a simetria existente entre a Magistratura e o Ministério Público tem assento constitucional e é amplamente pacifico o seu
reconhecimento pelo CNJ e pelo CNMP.
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Convém destacar que Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos
de outros Estados já contemplam a vantagem pelo relevante acervo
processual, como a do Paraná (art. 141, XIII, incluído pela Lei Complementar nº 28/2018, que alterou a Lei Complementar, nº 85/99), a de
Sergipe (art. 99, VII, incluído pela Lei Complementar nº 358/2022, que
alterou a Lei Complementar nº 2/90), e a da Paraíba (art. 172-A da Lei
Complementar nº 97/2010).
Destaco ainda o fato de atualmente existirem no Ministério Público do Maranhão 65 (sessenta e cinco) cargos de Promotor de Justiça
vagos, o que implica a permanente necessidade de acúmulo de cargos e
de acervos processuais entre os membros da Instituição.
II - Da licença compensatória pelo exercício em plantão
Da leitura sistemática do art. 117, inc. IX, alíneas “a” e “c”,
com o art. 125-A, e seu parágrafo único, e com o art. 133 da Lei
Complementar nº 13/91, verifica-se que Lei Orgânica do Ministério
Público do Maranhão prevê a licença compensatória, de natureza indenizatória, ao membro pelo exercício em plantão, mas não estabelece a
possibilidade nem o quantum de sua conversão em pecúnia, estabelecendo a possibilidade de conversão em pecúnia apenas para a licença
compensatória do exercício em acúmulo de cargos. Veja-se:
Art. 117 – Conceder-se-á licença:
[...]
IX - compensatória, na proporção de 03 (três) dias de licença para cada(trinta) dias trabalhados:
(Redação dada pela Lei complementar nº 215, de 18 de junho
de 2019)
a) pelo exercício simultâneo em mais de um cargo;[...]
c)pelo exercício em plantão ministerial;
Art. 125-A. A licença compensatória, nas hipóteses das alíneas “a” e “b”, do inciso IX, do art. 117, desta Lei, poderá ser
convertida em pecúnia indenizatória, mediante requerimento do
interessado, conforme disciplina estabelecida em Ato Regulamentar do Procurador-Geral de Justiça. (Acrescentado pela Lei complementar nº 215, de 18 de junho de 2019) Parágrafo único. O
valor da conversão em pecúnia da licençacompensatória, para cada
período de 30 (trinta) dias, será de 1/3 (um terço)do subsídio do seu
cargo por mês trabalhado, observando-se as fraçõespara períodos
inferiores.
(Redação dada pela Lei complementar nº 229/2021, de 15
de janeiro de 2021)
Art. 133. O membro do Ministério Público que, cumulativamente ao exercício de suas atribuições constitucionais, for designado
para exercer as de outro cargo na carreira, em substituição plena, faz
jus à licença compensatória, que poderá ser convertida em pecúnia,
na forma de Ato Regulamentar específico do Procurador-Geral de
Justiça.
Para preencher citada lacuna, propõe-se alteração legislativa para
prever a conversão da licença compensatória do exercício em plantão
“em pecúnia indenizatória, na proporção de um dia útil de descanso
para cada dia de exercício do plantão, até o limite de 15 (quinze) dias
por ano.”
férias

III - Da majoração do adicional e do abono pecuniário de

O adicional de férias foi estabelecido como vantagem para os
membros do Ministério Público do Estado do Maranhão mediante alteração introduzida na Lei Complementar nº 13/91 pela Lei Complementar nº 80/2004. Ou seja, desde o ano de 2004, tal vantagem vem sendo
acrescida ao subsídio dos membros do MPMA, por força do disposto
no art. 126, inc. V, da Lei Complementar nº 13/91, assim redigido:
Art. 126 – Além da remuneração do seu cargo, o membro do
MinistérioPúblico faz jus às seguintes vantagens: (NR)
(Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 06/12/2004).[...]
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V – adicional de férias. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 80,de 06/12/2004).
Já a conversão de parcela das férias em abono pecuniário aos
membros do
MPMA vem sendo facultada a partir do ano de 2017, com
amparo no art. 220, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 75/91 (Lei
Orgânica do Ministério Público da União), aplicada subsidiariamente,
conforme permitido pelo art. 80 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).
Como consabido, a Constituição Federal, visando à melhoria
da condição social dostrabalhadores, estabeleceu, entre outros direitos
sociais, as férias anuais remuneradasacrescidas de um adicional, para
o qual fixou, com o emprego da locução “pelo menos”, apenas o
limite mínimo (piso) de 1/3 (um terço), mas não um limite máximo
(teto), in litteris:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outrosque visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terçoa mais do que o salário normal;
[...]
Dessa forma, a própria Constituição da República permite que se
aplique o limite máximo ao adicional de férias, equivalente a 3/3 (três
terços), ou seja, um inteiro, ou, em outras palavras, um subsídio.
Com fundamento no permissivo constitucional, e com o intuito
de prestigiar a valorização dos membros e a atratividade da carreira, os
Ministérios Públicos de outros Estados da Federação já elevaram o adicional de férias para um inteiro, ou seja, um subsídio, como, por exemplo, o Ministério Público da Bahia, nos termos do art. 155, inc. XII, da
Lei Complementar nº 11/96 (Lei Orgânica do MPBA), e o Ministério
Público de Mato Grosso, nos termos do art. 158 da Lei Complementar
nº 416/2010 (Lei Orgânica do MPMT), in verbis:
Nessa linha de raciocínio, nada impede que também seja aumentada a parcela de conversão das férias em abono pecuniário, do atual
1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), como já vem sendo feito pelos Ministérios Públicos de outros Estados, como, por exemplo, o Ministério
Público de Mato Grosso (art. 155 da Lei Complementar nº 416/2010).
IV - Da substituição de gratificações por licença compensatória
Como visto, a Lei Complementar nº 13/91 já prevê a licença
compensatória para os membros do Ministério Público do Maranhão
em substituição à gratificação paga pelo exercício cumulativo de outro
cargo, estabelecendo que “O valor da conversão em pecúnia da licença compensatória, para cada período de 30 (trinta) dias, será de 1/3 (um
terço) do subsídio do seu cargo por mês trabalhado, observando-se as
frações para períodos inferiores.”
Destarte, a alteração legislativa objeto deste item consiste tão
somente na substituição de gratificações legalmente previstas para os
membros do Ministério Público pelo exercício de cargo ou função
de direção, chefia, assessoramento ou auxiliar, inclusive eletivo, já
previstos na Lei Complementar nº 13/91, em licença compensatória.
Vale destacar que também está sendo proposta a alteração do
percentual do valor da conversão em pecúnia da licença compensatória
de “1/3 (um terço)” para “no máximo 1/3 (um terço)”, ensejando,
assim, melhor planejamento e administração do orçamento anual da
Instituição.
Por conseguinte, não se trata, neste item, de proposta de criação
de novos benefícios, mas tão somente de alteração da natureza jurídica
de benefícios existentes, capaz de proporcionar um melhor gerenciamento do orçamento anual destinado ao Ministério Público do Maranhão.
Deve-se ressaltar que tais verbas são pagas atualmente, sob a na-
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tureza remuneratória, e com a mudança, caso haja interesse do membro
em conversão em pecúnia, passarão a ter caráter indenizatório, não tendo impacto negativo no comprometimento de gastos de pessoal com a
receita corrente líquida, que para o Ministério Público é de 2%, mas ao
contrário diminuindo a pressão sobre este indicador legal.
Convém destacar que outros Ministérios Públicos de outros Estados já contemplam a substituição de determinadas gratificações por
licença compensatória, reconhecendo sua natureza indenizatória como,
por exemplo, o do Ceará (art. 83, inc. VI, c/c o art. 202-A da Lei
Complementar nº 72/2008) e o do Tocantins (art. 131, incs. VI e VIII,
da Lei Complementar nº 51/2008).
V - Da proposição de alterações referentes às vantagens
previstas na Lei Complementar nº 13/91
Cabe ponderar que as alteração legislativa ora proposta visa apenas à recomposição de uma pequena parte das perdas remuneratórias
decorrentes da inflação acumulada desde o último reajuste do subsídio
dos membros do Ministério Público do Maranhão, ocorrido em janeiro
de 2018, ainda mais depois de quatro anos de impacto com a alta da
inflação e a elevação estratosférica de preços nos mais diversos setores,
especialmente nos últimos dois anos, com o agravamento das perdas, em face do avanço da pandemia de Covid-19, impondo a necessidade de, ao menos, resgatar-se parte do poder aquisitivo subtraído pela
notória imensa elevação do custo de vida.
Nesse contexto, a alteração legislativa em foco visa manter
atraente a carreira e estimular os membros do Ministério Público do
Estado do Maranhão a continuarem prestando o serviço de excelência
que sempre prestaram à sociedade maranhense.
Destaca-se, com ênfase, que o reajuste recentemente concedido
aos Procuradores do Estado do Maranhão, a viger a partir de 1º de
fevereiro de 2022, tornou ainda mais evidente a necessidade de recomposição do subsídio dos membros do Ministério Público do Estado do
Maranhão, ou, pelo menos, a adoção de medidas que aliviem as perdas
remuneratórias acumuladas, que lhes vêm sendo infligidas ao longo
dos últimos quatro anos.
VI - Das demais proposições de alterações legislativas à Lei
Complementar nº 13/91
Nesse panorama, as alterações legislativas ora propostas implicam necessariamente a alteração e a revogação de alguns artigos da Lei
Complementar nº 13/91.
Além disso, faz-se necessário adequar o parágrafo único do art.
38 da Lei Complementar nº 13/91 à sistemática legal estabelecida na
referida Lei Complementar para os órgãos auxiliares do Ministério Público, bem como inserir disposição estabelecendo a natureza do afastamento para o exercício da coordenação dos Centros de Apoio
Operacional.
Ressalto, outrossim, que as despesas decorrentes da Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento do Ministério Público do Estado do Maranhão.
VII - Das conclusões
Nesse panorama, a proposição de alterações legislativas ora encaminhada atende os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade e mantém consonância com a exigência do controle fiscal e
com o princípio do equilíbrio orçamentário, tratando-se de medida que
promoverá a redução do impacto da despesa com pessoal no Ministério
Público do Maranhão, respeitando o limite de 2% fixado pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
As despesas resultantes da presente proposta correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.
A implementação do disposto na proposta observará o disposto
no artigo 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei
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Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, entrando em vigor na
data de sua publicação.
VIII - Da ordenação da proposição de alterações legislativas
Ante o exposto, submeto a essa Augusta Casa Legislativa, ad referendum do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado
do Maranhão, conjuntamente com o presente Projeto de Lei Complementar, a seguinte proposição de alterações naLei Complementar
nº 13/91:
I - Os §§ 4º e 7º do art. 37 da Lei Complementar nº
13/91 passam a vigorar com aseguinte redação:
“Art. 37. ....................................................................................
..................
§ 4º A direção da Escola Superior do Ministério Público será
exercida, preferencialmente, por Procurador de Justiça nomeado pelo
Procurador- Geral de Justiça, mediante indicação do Conselho Superior
do Ministério Público, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução
......................................................................................................
...............
§ 7º Os Promotores de Justiça a que se refere o § 6º deste artigo
poderão ficar à disposição da Escola Superior do Ministério Público em
regime de tempo integral.”
II - O parágrafo único do art. 38 da Lei Complementar nº
13/91 passa a vigorar com aseguinte redação:
“Art. 38. ....................................................................................
.........
Parágrafo único. As funções de Coordenador dos Centros de
Apoio Operacional serão exercidas privativamente por membro do
Ministério Público designado pelo Procurador-Geral de Justiça, possibilitado o afastamento de suas atribuições naturais.”
III - Ao inciso XV do parágrafo único do art. 100 da Lei
Complementar nº 13/91 éacrescida a seguinte alínea:
“Art. 100. .................................................................................
......................
XV - .........................................................................................
......................
c) coordenação de Centro de Apoio Operacional.”
IV - Altera o caput, acrescenta os §§ 1º e 2º e renumera os
atuais §§ 1º e 2º para 3º e4º, do art. 110 da Lei Complementar nº
13/91, conferindo-lhes a seguinte redação:
“Art. 110. Os membros do Ministério Público terão direito a férias de sessenta dias por ano, contínuos ou fracionados em períodos
não inferiores a dez dias ininterruptos.
§ 1º Independentemente de solicitação, será paga ao membro do
Ministério Público, por ocasião das férias, importância adicional correspondente a um inteiro do subsídio acrescido das demais verbas de
natureza remuneratória.
§ 2º Será facultada a conversão de dois terços das férias em abono
pecuniário, requerido com pelo menos trinta dias de antecedência,
nele considerado o valor do acréscimo previsto no § 1º deste artigo.
§ 3º ............................................................................................
.................
§ 4º.................................................................................................
”
V - Modifica a redação e acrescenta as seguintes alíneas ao
inciso IX do art. 117 da LeiComplementar nº 13/91:
“Art. 117 ...................................................................................
....................
IX – compensatória:
.....................................................................................................
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d)pelo exercício em acúmulo de acervo processual;
e)pelo exercício de cargo ou função de direção, chefia, assessoramento ou auxiliar, inclusive eletivo, previsto nesta Lei e na lei que cuida
dos órgãos de apoio administrativo do Ministério Público.”
VI - O caput do art. 125-A da Lei Complementar nº 13/91
passa a vigorar com aseguinte redação:
“Art. 125-A. A licença compensatória, nas hipóteses das alíneas
“a”, “d” e “e” do inciso IX do art. 117 desta Lei Complementar
poderá ser convertida em pecúnia indenizatória, na proporção de três
dias de licença para cada trinta dias trabalhados, conforme disciplina
estabelecida em Ato Regulamentar do Procurador-Geral de Justiça.”
VII - O parágrafo único do art. 125-A da Lei Complementar nº 13/91 passa a vigorarcom a seguinte redação:
“Parágrafo único. O valor da conversão em pecúnia da licença
compensatória, para cada período de 30 (trinta) dias, será de, no
máximo, 1/3 (um terço) do subsídio do seu cargo por mês trabalhado,
observando-se as frações para períodos inferiores.”
VIII - A Lei Complementar nº 13/91 fica acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 125-B. Entende-se por acervo processual o total de processos distribuídos e procedimentos a cargo do membro do Ministério
Público, apurado em período específico.
Art. 125-C. A licença compensatória na hipótese da alínea “c”
do inciso IX do art. 117 poderá ser convertida em pecúnia indenizatória,
na proporção de um dia útil de descanso para cada dia de exercício do
plantão, até o limite de
15 (quinze) dias por ano, conforme disciplina estabelecida em Ato Regulamentar do Procurador-Geral de Justiça.”
Art. 125-D. Será feita apenas uma conversão, a cada período de
ocorrência, ainda que o membro do Ministério Público acumule, a um
só tempo, mais de uma das situações previstas nas alíneas “a”, “d” e
“e”.”
IX - Ficam revogados o caput e o parágrafo único do art.
107-A e o art. 133 da LeiComplementar nº 13/91.
São Luís-MA, 18 de agosto de 2022.
assinado eletronicamente em 18/08/2022 às 10:45 hrs (*)
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PROJETO DE LEI Nº 368 / 2022
ALTERA A LEI ESTADUAL N.º
11.344 DE 2020 QUE PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA
CONSTITUÍDA DE VIDRO MOÍDO
E COLA (CEROL), ALÉM DA LINHA
ENCERADA COM QUARTZO MOÍDO, ALGODÃO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LINHA CHILENA), E DE
QUALQUER OUTRO PRODUTO UTILIZADO NA PRÁTICA DE SOLTAR
PIPAS QUE POSSUA ELEMENTOS
CORTANTES.
Art. 1 Fica acrescido o art. 1º-A na Lei 11.344 de 2020,
que terá a seguinte redação:
“Art. 1º-A. O descumprimento do disposto no art. 1º desta Lei
acarretará multa até R$ 5.000,00 reais (cinco mil reais).
Parágrafo único: Em caso de reincidência o valor pode ser duplicado”
Art. 2 Fica acrescido o art. 1º-B na Lei 11.344 de 2020,
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que terá a seguinte redação:
“Art. 1º-B. A fiscalização desta Lei será de competência do PROCON/MA.”
Art. 3 Fica acrescido o art. 1º-C na Lei 11.344 de 2020,
que terá a seguinte redação:
“Art. 1º-C. Os valores arrecadados serão revertidos em favor do
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor”.
Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
AGOSTO DE 2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
Considerando que não há previsão sancionatória na norma originária, faz-se necessária a presente alteração com o fito de estabelecer
não apenas a mera proibição, mas um meio de coibir a ação em tela.
Diante do exposto, contamos com a aprovação do presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
AGOSTO DE 2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
PROJETO DE LEI Nº 369/2022
DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA O ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA.
Art. 1º- Fica declarada como de utilidade pública, a Associação
Filadélfia, inscrita no CNPJ nº 03.335.097/0001-81.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.
PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
AGOSTO DE 2022. - ADELMO SOARES - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Associação Filadélfia, presta relevantes serviços à sociedade
maranhense, tendo como foco principal, fomentar projetos e ações
destinadas a atender crianças, jovens, adultos e idosos provenientes de
famílias carentes.
As ações desenvolvidas pela supracitada instituição, promovem
assistência social às minorias e excluídos, ajudando a combater a
pobreza, incentivando o empreendedorismo, promovendo educação
gratuita, entre outras ações
É nesse contexto que se faz de suma importância o reconhecimento
do título de utilidade pública para a Associação Filadélfia, pois, suas
ações, tendem a propiciar condições mais dignas de vida a população
maranhense por ela assistida.
PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
AGOSTO DE 2022. - ADELMO SOARES - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 370/2022
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de cartazes informando o contato
dos Conselhos Tutelares nos estabelecimentos de ensino público e privados, no
âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1º Os estabelecimentos de ensino público e privado, deverão
afixar, em local visível e de fácil acesso, cartazes com o endereço e
número do telefone dos Conselhos Tutelares da respectiva jurisdição,
no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 2º Caberá ao Poder Executivo definir os parâmetros dos car-
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tazes, tais como: tamanho mínimo e tipo de letra.
Art. 3º O Poder Executivo, deverá designar órgão responsável
para fiscalizar o fiel cumprimento desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de agosto de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de Lei, tem por finalidade assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, através dos contatos dos conselhos
tutelares nas escolas públicas e privadas.
Sabemos que muitos problemas ocorrem no âmbito escolar que
envolvem os alunos. Entretanto, por vezes estes fogem da competência
da instituição de ensino, seja porque se esgotaram todos os recursos
para tentar solucioná-los internamente, seja porque as questões envolvem infrações penais e/ou tratamentos de saúde, que fogem ao mister
da escola.
A proposição em apreço visa uma maior interação entre os conselhos tutelares e as instituições de ensino, onde estas irão disponibilizar,
em local de fácil acesso, os meios de contatos dos conselhos tutelares de
cada circunscrição, para que quaisquer pessoa possa indicar eventuais
casos, em que providências precisem ser tomadas em favor a proteção
da criança e do adolescente.
Ademais conforme determina, o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal n° 8.069/1990), nos artigos 131 e 132, o Conselho
Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, existente em cada Município e em cada região administrativa.
Por derradeiro, cabe ressaltar, que a Carta Magna, no artigo 24,
inciso XV, relaciona a proteção à infância e à juventude entre as matérias de competência concorrente da União e do Estado-membro.
Em face do exposto e da importância que a matéria requer, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Deputados para aprovação deste
projeto de Lei.
Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa
Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de agosto de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO N° 217/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja determinado que
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei de número 368/2022, o
qual altera a Lei Estadual n.º 11.344 de 2020 que proíbe a comercialização da substância constituída de vidro moído e cola (cerol), além
da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio
(linha chilena), e de qualquer outro produto utilizado na prática de
soltar pipas que possua elementos cortantes.
Considerando que não há previsão sancionatória na norma originária, faz-se necessária a presente alteração com o fito de estabelecer
não apenas a mera proibição, mas um meio de coibir a ação em tela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de agosto
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERIMENTO Nº 218 /2022.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.163 do Regimento Interno desta Casa, requei-
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ro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos à Colônia de Pescadores
Z-70 de Lago Verde-MA e aos demais organizadores do evento, por
meio do seu presidente o Sr. Adeilton Santos Viana, pela realização do
X Festival do Peixe no Povoado Mangueira, ocorrido no período de
31 de julho a 07 de agosto de 2022, contando com o apoio da Prefeitura
Municipal de Lago Verde, Colônia de Pescadores de Marajá do Sena,
Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural do Município e comunidade em geral.
O evento se constitui uma prática tradicional, que vem sendo realizada anualmente no povoado Mangueira, Município Lago Verde-MA,
com o objetivo de promover e cultivar crenças e manifestações, típicas,
fortalecimento da categoria e a potencialização de suas atividades pesqueiras na região, com a realização de uma extensa programação que
é desenvolvida com foco para as atividades de cunho socioeducativas,
culturais e de lazer, promovendo a integração e divulgação de ações no
Município de Lago Verde e demais comunidades circunvizinhas.
Assim, o evento mobiliza a participação dos moradores da localidade e comunidades circunvizinhas, congregando centenas de pescadores artesanais, com grande alcance social para a classe de pescadores artesanais, atividade considerada a principal fonte de renda no município.
Considerando a importância do evento, solicito que esta homenagem seja transcrita nos Anais desta Casa.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de agosto de
2022. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB
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nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor
Francisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO
referente à importância do aleitamento materno.
Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Ministério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do
aleitamento materno.
Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até,
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, diabetes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê,
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6301/2022

INDICAÇÃO Nº 6303/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota
dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância
do aleitamento materno.
Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Ministério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do
aleitamento materno.
Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até,
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, diabetes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê,
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluísio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à
importância do aleitamento materno.
Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Ministério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do
aleitamento materno.
Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até,
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, diabetes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê,
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6302/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-

INDICAÇÃO Nº 6304/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio
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de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância do aleitamento materno.
Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Ministério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do
aleitamento materno.
Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até,
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, diabetes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê,
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes
Barros, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV
e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 6305/2022

INDICAÇÃO Nº 6307/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Senhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO
referente à importância do aleitamento materno.
Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Ministério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do
aleitamento materno.
Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até,
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, diabetes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê,
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6306/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa,
Vilson Soares Ferreira Lima, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6308/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia,
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Raimundo Da Silva Santos, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6309/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do Maranhão, Antonio Rodrigues Do Nascimento Filho, a fim de que aprecie
a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao
cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6310/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago da Pedra, Maura
Jorge Alves De Melo Ribeiro a fim de que aprecie a possibilidade de

SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2022

11

implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6311/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago do Junco,
Maria Edina Alves Fontes, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6312/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos Rodrigues, Valdemar Sousa Araujo a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
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condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6313/2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6315/2022
Senhor Presidente,

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex
Cruz Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Grande do
Maranhão, Francisco Neres Moreira Policarpo, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes
ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB,
conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE
2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 6314/2022

INDICAÇÃO Nº 6316/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

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

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado
Novo, Ana Lea Barros Araujo, a fim de que aprecie a possibilidade
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6317/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos,
Dirce Prazeres Rodrigues, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6318/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germano
Martins Coelho, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
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DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6319/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues,
Gilberto Braga, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6320/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de
Almeida, Nonato Carvalho, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
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da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6321/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Ruzinaldo Guimaraes De Melo, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6322/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena,
Lindomar Lima De Araujo, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
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condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6323/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho,
Maria Deusa Lima Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6324/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeit(a)a de Mata Roma,
Besaliel Freitas Albuquerque, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
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agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6325/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matinha, Linielda Nunes Cunha, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6326/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões do
Norte, Solimar Alves De Oliveira, a fim de que aprecie a possibilidade
de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
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Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6327/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões,
Ferdinando Araujo Coutinho a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6328/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão,
José Augusto, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
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educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6329/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirador, Maria Domingas Gomes Cabral, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6330/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Miranda do
Norte, Angelica Maria Sousa Bonfim, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
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e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6331/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirinzal, Amaury Santos Almeida, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6332/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Monção, Claudia Silva, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV
e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
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O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 6333/2022

INDICAÇÃO Nº 6335/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Montes Altos,
Domingos França, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6334/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nina Rodrigues, Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Colinas,
Josei Rego Ribeiro, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6336/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Iorque,
Daniel Franco De Castro, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
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Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 6337/2022

INDICAÇÃO Nº 6339/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Olinda
do Maranhão, Iracy Weba, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6338/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paço do
Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmeirândia,
Edilson da Alvorada, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6340/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano,
Vanessa Furtado, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as
informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
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Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6341/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parnarama,
Raimundo Silveira, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6342/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem Franca, Marlon Torres, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
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ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6343/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons,
Enoque Mota, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6344/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino Neves,
Raimundinho Lidio, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar
as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
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lidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6345/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson
Machado, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I,
IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6346/2022
Senhor Presidente,
Na Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras,
Vanessa Maia, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
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ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6347/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, a fim de que aprecie a possibilidade de implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme
dispõem a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6348/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva,
RONILDO CAMPOS SILVA, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvol-
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ver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6349/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim,
Heliezer De Jesus Soares, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação.
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lidade da educação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 602/2022, de 01 de agosto de 2022 e tendo em vista a solicitação da Deputada CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), exonerando
LARA DE SÁ CHAVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de agosto do ano em curso.
Nº 603/2022, de 01 de agosto de 2022 e tendo em vista a solicitação da Deputada CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), nomeando
LUCIARIEL MOREIRA DE LIMA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 662/2022, de 19 de agosto de 2022, nomeando MARCIA
ANDREA DA SILVA SANTOS E SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 19.08.2022

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de agosto
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6350/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró,
Josue Pinho Da Silva Junior, a fim de que aprecie a possibilidade de
implantar as informações no SIMEC, referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, conforme dispõem a
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 27 DE JULHO DE 2022, informa a todos os municípios que o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), as informações referentes ao cumprimento das
condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB, no período de 1 de
agosto até o dia 15 de setembro de 2022.
Para a inserção das informações os secretários(a)s municipais da
educação/gestores devem acessar o Simec/PAR 4, na aba “Diagnóstico”
e preencher as informações relacionadas às condicionalidades VAAR.
O caminho a ser percorrido no Simec é: Módulo PAR4 > Diagnóstico >
Gestão Educacional > Indicadores > Área “1.8 - Fundeb”.
Assim, busca-se, por meio desta política educacional, desenvolver ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qua-
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