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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 10/03/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 109/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, ESTABELECE QUE QUALQUER 
BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ÀS EMPRESAS TERÁ COMO 
REQUISITO OBRIGATÓRIO EM SEU QUADRO FUNCIONAL, O 
PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DE JOVENS EXERCENDO O 1º 
EMPREGO.

PROJETO DE LEI Nº 110/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, ALTERA A LEI 11.389/2020 QUE RESTI-
TUI O SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO E ALTERA A LEI 11.000/19.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI 111/2022 (MENSAGEM Nº 016/2022) 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE REORGANIZA A 
FORÇA ESTADUAL DA SAÚDE DO MARANHÃO (FESMA).

PROJETO DE LEI 112/2022 (MENSAGEM Nº 017/2022) 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTABELECE 
OS CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM 
REPASSADOS AO ESTADO DO MARANHÃO, A TÍTULO DE 
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
(FUNDEF), CONFORME AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 661 - STF 
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1022241-74.2019.4.01.3700 
(TRF - 1ª REGIÃO).

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 104/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MARANHENSE EDUCANDÁRIO BETES-
DA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. 

PROJETO DE LEI Nº 105/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

PROJETO DE LEI Nº 106/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO ELA NA OBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 108/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O GRUPO IDE.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI 103/2022 (MENSAGEM Nº 014/2022), 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE 
A DESAFETAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE ESPECI-
FICA PERTENCENTES AO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E 
APOSENTADORIA DO ESTADO DO MARANHÃO - FEPA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI 107/2022 (MENSAGEM Nº 015/2022), 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE 
A REPARTIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR 
CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SO-
BRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADO-
RIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 
(ICMS), PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS, NA FORMA DO IN-
CISO II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 158 DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 97/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ARISTON, QUE ALTERA A LEI Nº 9.496 DE 11 DE NO-
VEMBRO DE 2011 QUE INSTITUI PARA OS DOADORES DE 
SANGUE DO ESTADO DO MARANHÃO, MEIA-ENTRADA EM 
EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REALIZA-
DOS EM LOCAIS PÚBLICOS.

PROJETO DE LEI N° 98/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE ALTERA A LEI Nº 11.379 DE 11 DE DE-
ZEMBRO DE 2020, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, AS DIRETRIZES PARA A POLÍTICA ESTADUAL 
DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTOR-
NO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA.

PROJETO DE LEI N° 99/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE RESERVA DE VAGAS 
DE ESTÁGIO PARA ALUNOS ORIUNDOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO.

PROJETO DE LEI N° 100/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE GARANTE AO EX-JOGADOR 
DE FUTEBOL PROFISSIONAL O INGRESSO GRATUITO NOS ES-
TÁDIOS DE FUTEBOL DE TODO O ESTADO DO MARANHÃO 
EM DIAS DE JOGOS.

PROJETO DE LEI N° 101/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE DISPÕE SOBRE A VALIDADE 
DE LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTE DEFICIÊNCIAS 
IRREVERSÍVEIS OU INCURÁVEIS DE QUALQUER NATUREZA 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.  

PROJETO DE LEI N° 102/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DA PRESENÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NUTRICIONISTA 
NOS ESTABELECIMENTOS QUE FORNEÇAM ALIMENTAÇÃO 
PRONTA PARA CONSUMO HUMANO SUPERIOR A 100 REFEI-
ÇÕES POR DIA.

MOÇÃO Nº 009/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO SINDICATO DOS RADIALISTAS DO 
MARANHÃO – SINRAD-MA, ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE 
JOSÉ DOS SANTOS FREITAS, PELO DIA MUNDIAL DO RÁDIO, 
COMEMORADO EM 13 DE FEVEREIRO.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 80/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM A FORÇA 
DO CORAÇÃO LILÁS” NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DETERMINA DISPONIBILIZAR NO ATO DA MATRÍCU-
LA DO ALUNO, FICHA DE DADOS COM O INTUITO DE OBTER 
INFORMAÇÕES COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 81/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE CRIA O DIA ESTADUAL DO AUDI-
TOR DE CONTROLE EXTERNO.

PROJETO DE LEI N° 82/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE ESTABELECE QUE QUAL-
QUER BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ÀS EMPRESAS TERÁ 
COMO REQUISITO OBRIGATÓRIO O PERCENTUAL MÍNIMO 
DE 3% DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
OU FAMILIAR E FINANCEIRAMENTE DEPENDENTE.

PROJETO DE LEI N° 83/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL RAISSA MEN-
DONÇA - IRM, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI N° 84/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZITO ROLIM, QUE DECLARA COMO UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO CONJUNTO 
ALVORADA ANIL – JOÃO DEUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI N° 85/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
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TADO CIRO NETO, QUE PROÍBE A VENDA DE QUALQUER 
TIPO DE MEDICAMENTO EM MERCADOS, SUPERMERCADOS, 
CONVENIÊNCIAS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES NO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 86/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES A 
SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 87/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO PELA 
INTERNET DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CRIME PRATI-
CADO CONTRA MULHER POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FA-
MILIAR, CRIANÇA, ADOLESCENTE, PESSOA IDOSA E PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS QUE INDICA.

PROJETO DE LEI N° 88/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, FAST FOODS, 
FOOD-TRUCKS, SORVETERIAS, DOCERIAS, DELICATESSENS, 
PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, 
QUE COMERCIALIZEM PRODUTOS PRONTOS PARA CONSU-
MO IMEDIATO, INFORMAREM EM SEUS CARDÁPIOS A PRE-
SENÇA DE GLÚTEN, LACTOSE, LEITE, PEIXE, AMÊNDOAS, 
CORANTES, CASTANHAS, SOJA, OVO E CRUSTÁCEOS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 89/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O PRÊMIO JOVENS ES-
CRITORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR OS JOVENS À 
LITERATURA.

PROJETO DE LEI N° 90/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL 
DE INCENTIVO AOS CURSOS SOCIAIS, POPULARES E COMU-
NITÁRIOS.

PROJETO DE LEI N° 91/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE 
PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AOS ÓRFÃOS E ÓRFÃS DO 
FEMINICÍDIO.

PROJETO DE LEI N° 92/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI POLÍTICA DE ENFRENTA-
MENTO AO FEMINICÍDIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI N° 93/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA POLÍ-
TICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS LESÕES POR ESFORÇOS 
REPETITIVOS (LER) OU DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES 
RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT) EM ÂMBITO PÚBLI-
CO PRIVADA.

PROJETO DE LEI N° 94/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A CAMPANHA “UNIDOS 
CONTRA A DEPRESSÃO INFANTIL” NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 95/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA O 
ATENDIMENTO PRESTADO ÀS PESSOAS COM FIBROMIALGIA 
OU COM SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA NO ÂMBITO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

PROJETO DE LEI N° 96/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO WENDELL LAGES, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA 
O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 
NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOÇÃO Nº 007/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. FERNAN-
DO FILLIPE SANTOS MARQUES, PELA POSSE COMO DELEGA-
DO DE POLÍCIA CIVIL NO ESTADO DO MARANHÃO. 

MOÇÃO Nº 008/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO SR. BIANKILLES SANTOS FREI-
TAS, SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, PELO ATO DE BRAVU-
RA AO EVITAR UM ASSALTO E CAPTURAR OS BANDIDOS EM 
UMA ÁREA DOMINADA POR FACÇÕES CRIMINOSAS.

Diretoria Geral de Mesa, 10 de março de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Neto 
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,  Professor Marco Au-
rélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Viní-
cius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella, Detin-
ha, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Márcio 
Honaiser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios 
e Rildo Amaral. 

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO – Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra a Senhora Segunda 
Secretária que fará a leitura do texto bíblico e o resumo da Ata da 
Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, o Senhor Primeiro 
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 018 /2022    
São Luís, 09 de MARÇO de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que autoriza o 
Poder Executivo a consignar no Orçamento Geral do Estado recursos 
para as Academias de Letras situadas no Estado do Maranhão e para a 
Academia Maranhense de Ciências.

É consabido que o direito à cultura é resguardado pelo art. 215 e 
seguintes da Constituição da República, cabendo ao Estado Brasileiro 
garantir o seu pleno exercício através da democratização do acesso às 
fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a 
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difusão das manifestações culturais. 

Nos termos do art. 23, inciso V, e do art. 246-A, § 4º, da Cons-
tituição Federal, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios a organização dos respectivos sistemas de cultura e a 
efetivação dos meios de acesso. No mesmo sentido, a Constituição do 
Estado do Maranhão (art. 12, alínea “e”) estabelece que compete ao 
Estado proporcionar o acesso à cultura, sendo responsável, em parceria 
com sociedade, pela proteção, conservação e manutenção do patrimô-
nio cultural maranhense (art. 227 e ss.). 

As Academias de Letras têm como missão a preservação da lín-
gua portuguesa, estímulo da leitura e exaltação da literatura brasileira e 
universal. A preservação da língua e da herança cultural são fundamen-
tais à manutenção da identidade de um povo. 

Desta feita, com vistas a apoiar o desenvolvimento das atividades 
culturais, contínuas e pluridisciplinares, propostas pelas Academias de 
Letras localizadas no Estado do Maranhão, este Projeto de Lei autoriza 
a concessão de subvenção social a tais instituições de relevante papel na 
difusão das letras e da cultura maranhense.

A Academia Maranhense de Ciências (AMC) é entidade sem fins 
lucrativos que tem como missões institucionais o apoio a ações de na-
tureza científica voltadas para a promoção da Ciência; a discussão e 
proposição de soluções para questões científicas e socioeconômicas; a 
promoção de parcerias com os centros de atividades científicas; estí-
mulo, promoção e divulgação da investigação científica no âmbito de 
instituições educacionais e sociais em ações coletivas ou isoladas; além 
da prestação de consultoria ao Poder Público, a instituições de ensino, 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, públicas e privadas, relativa-
mente a estudos técnicos e de política científica de interesse regional 
ou estadual.

Com a intenção de incentivar o desenvolvimento científico, a 
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, a proposta 
legislativa em comento também autoriza a concessão de subvenção so-
cial à Academia Maranhense de Ciências (AMC). 

Faz-se oportuno registrar que as subvenções concedidas por meio 
da proposta legislativa em comento observam as disposições do art. 12, 
§ 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 26 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, as quais estabelecem, respectivamente, que 
as subvenções sociais se destinam a instituições públicas ou privadas 
sem finalidade lucrativa, dependem de autorização por lei específica e 
cumprimento das condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, de previsão no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, 
no fortalecimento da ciência, na efetividade do direito à cultura e na 
promoção de ações de preservação e valorização do patrimônio cultural 
do Estado, minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense 
lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 115 / 2022

Autoriza o Poder Executivo a con-
signar no Orçamento Geral do Estado 
recursos para as Academias de Letras si-
tuadas no Estado do Maranhão e para a 
Academia Maranhense de Ciências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a consignar, anual-
mente, no Orçamento Geral do Estado, a título de subvenção social, 
recursos às Academias de Letras situadas no Estado do Maranhão e à 
Academia Maranhense de Ciências.

Parágrafo único. A liberação dos recursos de que trata este artigo 
será feita, para cada Academia, em parcelas mensais e sucessivas no 
valor entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), conforme ato regulamentar.

Art. 2º Somente poderão receber as subvenções sociais de que 
trata esta Lei as Academias que comprovarem:

I - existência jurídica há mais de dois anos;
II - funcionamento regular e contínuo em, pelo menos, dois anos 

anteriores ao da percepção da subvenção, mediante documentos que 
atestem reuniões públicas periódicas, sessões de estudos, palestras, se-
minários, promoção de concursos, edição de livros e atos similares;

III - possuir diretoria, conselho fiscal e divulgação de prestação 
de contas via internet.

Parágrafo único. Os recursos recebidos pelas Academias de Le-
tras e pela Academia Maranhense de Ciências devem ser utilizados ex-
clusivamente para cumprimento de suas missões institucionais.

Art. 3º O não atendimento de quaisquer dos requisitos previstos 
no art. 2º desta Lei ensejará a perda do direito de recebimento da sub-
venção.

Art. 4º Em caso de fraude para recebimento dos recursos ou des-
vio de finalidade na utilização dos valores, a importância recebida deve 
ressarcida ao erário, com a devida atualização monetária, sem prejuízo 
da responsabilidade penal.

Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado da Cultura - SECMA a 
concessão de subvenção às academias de letras e à Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI a concessão da subvenção à 
Academia Maranhense de Ciências.

Art. 6º Para pleitear o recebimento da subvenção, a instituição 
deverá apresentar requerimento ao órgão competente no início do exer-
cício, devendo comprovar o desenvolvimento das atividades nos dois 
anos anteriores ao do pedido, sem prejuízo dos demais requisitos a que 
se refere o art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. No exercício relativo à publicação desta Lei, o 
requerimento de que trata o caput poderá ser apresentado no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da citada publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 113 /2022

Institui abono de 50% na entrada e 
visitação dos parques nacionais no terri-
tório do Estado do Maranhão para Mara-
nhenses Natos.

Art. 1° Fica assegurado aos Maranhenses Natos, o abono de 50% 
na entrada de Parques Nacionais no território do Estado do Maranhão.

§1º - O abono que trata o caput deste artigo, refere-se à entrada aos 
complexos turísticos, públicos ou privados, que explorem a visitação 
turística desses espaços.

§2º - O abono também será concedido sobre as taxas de visitação 
aos pontos de turísticos, quando, além de entrada, o estabelecimento 
realizar cobrança sobre a visitação.

Art. 2° Os Maranhenses que desejarem gozar deste benefício, 
deverão apresentar documento oficial com foto que contenha a sua 
naturalidade no ato de aquisição da entrada nos parques nacionais.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de Fevereiro de 2022. - RILDO 
AMARAL - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 114 /2022

Reconhece o risco da atividade e a 
necessidade do porte de armas de fogo ao 
atirador desportivo integrante de entida-
des de desporto legalmente constituídas 
nos termos do inciso IX do artigo 6º da 
Lei federal nº 10.826/2003, e dá outras 
providências.

Art. 1º A presente lei reconhece, no Estado do Maranhão, o risco 
da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao ati-
rador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente cons-
tituídas nos termos do inciso IX, do art.6° da Lei federal nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003. 

Art. 2º O Poder Executivo, regulamentará a presente Lei e estabe-
lecerá os critérios para sua implementação e cumprimento.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de fevereiro de 
2022. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa reconhecer o risco da efetiva necessi-
dade do porte do atirador desportivo, com o intuito de estar resolvendo 
um grave problema que é o de atiradores desportivos não terem meios 
de defesa, no caso de serem atacados, e tantos outros deslocamentos 
que se fazem necessário em sua atividade, quando transportam bens 
de valores, e de grande interesse para criminosos - armas e munições.

No entanto, antes de adentrar nos fundamentos materiais do pro-
jeto, é necessário destacar que, do ponto de vista formal, o Estado do 
Maranhão tem competência para legislar sobre o tema por força do dis-
posto no §1º, do art. 25, da Constitução Federal de 1988.

“Art. 25. os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições 
e leis que adotarem, observados os princípios desta constituição.

§1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição.(..)”

Também a Lei nº 10.826 de 2003, que institui o Estatuto do De-
sarmamento, em seu art. 6º, inciso IX, confere o porte de arma para os 
integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, na forma 
do regulamento daquela lei:

 
“Art. 6º. E proibido o porte de arma de fogo em todo o território 

nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
.......................................................................................................

.....................
IX - para os integrantes das entidades de desporto legalmente 

constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de 
fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que cou-
ber, a legislação ambiental.

( ...).”
Tanto é competência dos Estados legislarem sobre o assunto que 

o governador de Rondônia, Marcos Rocha, sancionou o projeto de Lei 
nº. 977, de 2021, de autoria do deputado lsmael Crispin que reconhece 
o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo 
ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente 
constituídas nos termos do inciso IX do artigo 6º da Lei Federal.

A Lei nº 5.297 entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2022 e 
abrange os atiradores desportivos, caçadores, colecionadores ou inte-
grantes de entidades legalmente constituídas, reconhecendo tais ativi-
dades como sendo de risco, por isso a necessidade da aquisição do porte 
de arma, facilitando a sua aquisição. 

Assim, a finalidade do presente projeto de lei é contribuir com os 

interessados em retirar o porte de armas de fogo, nos termos do inciso 
IX do artigo 6º da Lei Federal 10.826/2003 e, para a consecução dos ob-
jetivos da proposta, o Poder Executivo regulamentará os critérios para 
implementação e cumprimento.

Importante destacar que o Maranhão possui atiradores, devida-
mente registrados, dentre estes, atiradores esportivos e profissionais da 
área de segurança, pública ou privada, os quais necessitam do reconhe-
cimento do risco da atividade por correrem graves perigos de ataques, 
especialmente pelo fato de armazenarem e transportarem armas e muni-
ções que são bens de interesse de criminosos. 

É válido salientar que, nos termos do art. 217, caput, da 
Constituição Federal, é dever do Estado brasileiro fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, e resta claro que o tiro esportivo é 
modalidade de grande importância no esporte nacional, merecendo, por 
conseguinte, especial proteção do poder público.

Esta proposição é extremamente necessária por conta do risco 
eminente dessas atividades, e o risco no transporte desses armamentos, 
a Lei preencherá todos requisitos técnicos e fáticos, produzindo seus 
efeitos na sociedade, pois precisa-se adotar uma medida legislativa em 
caráter definitivo para acabar com a insegurança jurídica quanto ao por-
te dos atiradores desportivos.

Dessa forma, a fim de garantir que a segurança jurídica desses 
desportistas, evitando-se que os mesmos sejam vítimas de “confusões 
jurídicas”, apresenta-se este Projeto de Lei, rogando-se o apoio dos No-
bres pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de fevereiro de 
2022. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 051/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a V.Exa. que seja publicada nos Anais da Casa e encaminhada 
Mensagem de Pesar aos familiares do Padre Luigi Risso, pároco da 
igreja do município de Pinheiro, onde era radicado há 50 anos.

Sua morte, deixa uma lacuna nos meios religiosos daquela cida-
de, pela sua atuação como líder religioso e por ser um homem visioná-
rio, de fé e acima de tudo honesto. Seu trabalho social se reflete através 
da evangelização e da construção de escolas para as comunidades locais 
entre outras obras.

Padre Risso, como era conhecido, deixa um legado de retidão e 
um exemplo de amor ao povo Pinheirense, com seu senso de justiça 
e sua personalidade marcante qualidades que o tornaram amado pelo 
povo daquele município. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Bequimão, 
São Luís – MA, em 09 de março de 2022. - Othelino Neto - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO Nº 1261/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, 
Edilson da Alvorada,  solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
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pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1262/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, 
Vanessa Furtado solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1263/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parnarama, 
Raimundo Silveira, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1264/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem 
Franca, Marlon Torres, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1265/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, 
Enoque Mota, solicitando adoção de medidas para concessão do Rea-
juste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a 
Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

INDICAÇÃO Nº 1266/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, 
Raimundinho Lidio, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1267/2022

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, solicitando adoção de medidas para concessão do Reajuste 
de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 
11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1268/2022

Senhor Presidente,

Na Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, 
Vanessa Maia, solicitando adoção de medidas para concessão do Rea-
juste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a 
Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1269/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro 
do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1270/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, 
RONILDO CAMPOS SILVA, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de feve-
reiro de 2022.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1271/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1272/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue 
Pinho Da Silva Junior, solicitando adoção de medidas para concessão 

do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1273/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinda-
ré-Mirim, Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1274/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pio XII, AU-
RELIO PEREIRA DE SOUSA, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
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2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1275/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pirapemas, 
Fernando Cutrim, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1276/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Poção 
de Pedras, Francisco Pinheiro, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1277/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Franco, 
Deoclides Macedo, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1278/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto 
Rico do Maranhão, Aldene Nogueira Passinho, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
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categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1279/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Dutra, Raimundo da Audiolar, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1280/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Juscelino, Dr. Pedro Ramos, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1281/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Médici, Janilson Dos Santos Coelho, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1282/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Sarney, Valeria Moreira Castro, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1283/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Vargas, Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de feve-
reiro de 2022.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1284/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Primeira 
Cruz, Ronilson Araujo Silva, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, 
conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1285/2022

Senhor Presidente,

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes 
Barros, solicitando adoção de medidas para concessão do Reajuste 
de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 
11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1286/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Riachão, Rug-
gero Felipe Menezes Dos Santos, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1287/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Ribamar Fi-
quene, Cociflan Silva do Amarante, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022 13
A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1288/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Rosário, Cal-
vet Filho, solicitando adoção de medidas para concessão do Reajuste 
de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 
11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1289/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sambaíba, Fa-
tima Dantas, solicitando adoção de medidas para concessão do Rea-
juste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a 
Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 

o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1290/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Filome-
na do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1291/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Helena, 
Zezildo Almeida, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1292/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Inês, 
Felipe dos Pneus, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1293/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia 
do Paruá, Vilson Ferraz, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1294/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia, 
Francilene Paixao De Queiroz, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1295/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Quitéria 
do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1296/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Rita, 
Hilton Gonçalo De Sousa, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1297/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santana 
do Maranhão, Marcio Santiago, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1298/2022

Senhor Presidente,

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Amaro 
do Maranhão, Leandro Moura, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1299/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Antô-
nio dos Lopes, Emanuel Lima De Oliveira, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1300/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Benedito 
do Rio Preto, Wallas Gonçalves Rocha, solicitando adoção de medi-
das para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos profes-
sores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.
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A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1301/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bento, 
Carlos Dino Penha, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1302/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bernardo, 
João Igor, solicitando adoção de medidas para concessão do Reajuste 
de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 
11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 

o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1303/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos 
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1304/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Félix de 
Balsas, Marcio Pontes, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1305/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco 
do Brejão, Ronei Alencar, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1306/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco 
do Maranhão, Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1307/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
Batista, Emerson Livio Soares Pinto, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1308/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do 
Carú, ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, solicitando 
adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso sa-
larial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1309/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos 
do Maranhão, Kleber Alves De Andrade, solicitando adoção de me-
didas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos pro-
fessores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1310/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
do Paraíso, Roberto Regis De Albuquerque, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1311/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
do Soter, Joserlene Silva Bezerra De Araújo, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1312/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
dos Patos, Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1313/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José de Ri-
bamar, Julio Cesar De Sousa Matos, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.
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A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1314/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José 
dos Basílios, Creginaldo Rodrigues De Assis, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1315/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Luís Gon-
zaga do Maranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, solicitando 
adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso sa-
larial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 

o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1316/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Mateus do 
Maranhão, Ivo Rezende, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1317/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro 
da Água Branca, Marília Gonçalves, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1318/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro dos 
Crentes, Dr Lahesio Bonfim, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, 
conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1319/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo 
das Mangabeiras, Accioly Cardoso, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1320/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do 
Riachão, Walter Azevedo, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1321/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do 
Norte, MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1322/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sítio Novo, An-
tonio Coelho Rodrigues, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1323/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Serra-
no do Maranhão, Valdine De Castro Cunha, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1324/2022

Senhor Presidente,

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador La 
Rocque, Bartolomeu Gomes Alves, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1325/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador Ale-
xandre Costa, Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1326/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubinha, 
Santos Franklin, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.
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A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1327/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Vicente 
Ferrer, Adriano Freitas, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1328/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Roberto, 
Danielly Trabulsi, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 

o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1329/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimun-
do do Doca Bezerra, Seliton Miranda, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1330/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tasso Fragoso, 
Roberth Cleydson Martins Coelho, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1331/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timbiras, Dr. 
Antonio Borba, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1332/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timon, 
DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1333/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Trizidela do 
Vale, Dr. Deibson Bale, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1334/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tufilândia, Vil-
dimar Alves Ricardo, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1335/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tuntum, 
Fernando Pessoa, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1336/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turiaçu, 
Edesio Cavalcanti, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1337/2022

Senhor Presidente,

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turilândia, 
Paulo Curió, solicitando adoção de medidas para concessão do Rea-
juste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a 
Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1338/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tutóia, Rai-
mundo Nonato Abraão Baquil, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1339/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Urbano San-
tos, Clemilton Barros Araújo, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.
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A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1340/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vargem Gran-
de, Jose Carlos De Oliveira Barros, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1341/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Viana, Carlos 
Augusto Furtado Cidreira, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 

o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1342/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vila Nova dos 
Martírios, Jorge Vieira, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1343/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitória 
do Mearim, Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1344/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitorino Frei-
re, Luanna Martins Bringel Rezende, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1345/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Zé Doca, Josi-
nha Cunha, solicitando adoção de medidas para concessão do Reajus-
te de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 
11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 
pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

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

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

INDICAÇÃO Nº 1346/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como a Secretária de Es-
tado de Desenvolvimento Social (SEDES), a Sra. Larissa Abdalla, 
solicitando a implantação de uma unidade do Restaurante Popular no 
Município de Timon.

A presente indicação tem como objetivo garantir a população 
mais carente, condições de acesso a alimentos básicos, com alto valor 
nutricional, e preços acessíveis, garantindo a Política de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, que vem sendo uma prioridade nesse governo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de fevereiro de 2022. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1347 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, O 
SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS, SOLICITANDO A PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BOM MILAGRE, NO BAIR-
RO DO LARANJAL, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de março de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1348/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE SÃO 
LUÍS, EDUARDO BRAIDE, SOLICITANDO QUE ENCAMINHA 
O PROJETO DE LEI À CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO 
LUÍS QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DE 33,24% NO PISO 
SALARIAL DOS PROFESSORES, CONFORME DISPÕEM A 
LEI 11.738 DE 2008.
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A presente indicação tem como objetivo possibilitar a concessão 

do reajuste de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Na-
cional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica 
(PSPN) de São Luís através do encaminhamento do Projeto de Lei que 
regulamenta a medida pela Prefeitura de São Luís. 

O reajuste de 33,24% no piso salarial deve incidir no vencimento 
dos professores que compõe o magistério, bem como aqueles exercem 
atividade de ensino, suporte pedagógico e docência dentro da rede de 
ensino municipal.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. Diante disso, solicita-se a aprovação da presente 
proposição.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1349/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DE BEQUIMÃO, JOÃO 
MARTINS, solicitando que atue no sentido de REINTEGRAR IME-
DIATAMENTE TODOS CANDIDATOS APROVADOS NO CON-
CURSO MUNICIPAL REALIZADO NO ANO DE 2007, QUE FO-
RAM EMPOSSADOS E LOTADOS NOS SEUS RESPECTIVOS 
ÓRGÃOS E FUNÇÕES NO ANO DE 2008.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a pos-
sibilidade de reintegrar imediatamente todos candidatos aprovados no 
concurso do ano de 2007 e que foram empossados e lotados nos seus 
respectivos órgãos e funções no ano de 2008. Ocorre que, em 06 de 
janeiro de 2009, por meio do decreto 007/2009, o prefeito eleito na 
época, alegando os critérios legais de uma lei municipal, anulou os atos 
administrativos. Em 30 de novembro de 2012, o então prefeito, mandou 
reintegrar todos aqueles que impetraram mandado de segurança e todos 
os nomeados puderam voltar aos seus cargos. Já no início de 2013, a 
prefeitura, editou mais um decreto tornando sem efeito todas as nomea-
ções feitas entre 07 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012, res-
salvando aqueles que foram reintegrados por força de ordem judicial.

A partir dessa situação, o Ministério Público ajuizou uma Ação 
Civil Pública solicitando que o município suspendesse as exonerações 
e reintegrasse todos os que foram exonerados sem o devido processo 
administrativo, onde o Tribunal de Justiça decidiu pela procedência do 
pedido e fixou multa diária em caso de descumprimento. 

Diante do exposto, tendo em vista o grande prejuízo ao erário 
público e aos aprovados no referido concurso, solicita-se a reintegração 
imediata e definitiva de todos os aprovados, tendo em vista a preterição 
desses candidatos por contratados temporários, em clara violação aos 
princípios da administração pública em todos esses anos. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1350 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DE APICUM-AÇU, ZEQUINHA 
RIBEIRO, solicitando que atue no sentido de CONVOCAR E NO-
MEAR IMEDIATAMENTE TODOS CANDIDATOS APROVA-
DOS QUE AINDA NÃO FORAM CHAMADOS NO CONCURSO 
REALIZADO PELA PREFEITURA DE APICUM-AÇU NO ANO 
DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de convocar e nomear os 149 aprovados que ainda faltam ser 
chamados no último Concurso Público, edital nº 01/2020, do Município 
de Apicum-Açu, tendo em vista a necessidade de preenchimento dos 
cargos públicos por meio de concurso público nos termos da Consti-
tuição Federal. Convém ressaltar que, conforme entendimento tanto 
dos Tribunais estaduais como do Superior Tribunal de Justiça – STJ e 
Supremo Tribunal Federal – STF, a preterição em razão de contratação 
de servidores temporários e terceirizados gera direito líquido e certo à 
nomeação. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 
a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação tem-
porária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para qual 
houve concurso público, configura desvio de finalidade, caracterizando 
ilegalidade e desrespeito à exigência constitucional do concurso públi-
co. Esse comportamento da autoridade administrativa gera para o can-
didato aprovado dentro e fora do número de vagas previsto em edital o 
direito à nomeação.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Assembleia Legislativa, em 03 de março de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1351/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a implantação de um Restaurante Po-
pular no município de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada com alto valor nutricional, a preços acessíveis, 
para as famílias de Sucupira do Norte, assim como garantir a Política 
de Segurança Alimentar e Nutricional, que é prioridade nesse Governo.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 08 de março de 2022. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1352 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de VILA NOVA DOS 
MARTÍRIOS, o Senhor(a) JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1353 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de VIANA, o Senhor(a) 
CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1354 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de URBANO SAN-
TOS, o Senhor(a) CLEMILTON BARROS ARAÚJO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1355 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TUTÓIA, o 
Senhor(a) RAIMUNDO NONATO ABRAÃO BAQUIL, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1356 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de VARGEM GRAN-
DE, o Senhor(a) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1357 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de VITÓRIA DO 
MEARIM, o Senhor(a) RAIMUNDO  NONATO EVERTON SILVA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1358 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de VITORINO 
FREIRE, o Senhor(a) LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1359 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ZÉ DOCA, 
o Senhor(a) MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
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(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1360 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TRIZIDELA 
DO VALE, o Senhor(a) DEIBSON PEREIRA FREITAS, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1361 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TUFILÂNDIA, 
o Senhor(a) VILDIMAR ALVES RICARDO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1362 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TUNTUM, o 
Senhor(a) FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022 31
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1363 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TURIAÇU, o 
Senhor(a) EDESIO JOAO CAVALCANTI, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1364 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TURILÂNDIA, 
o Senhor(a) JOSÉ PAULO DANTAS SILVA NETO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

         Na qualidade de representante do município no Parlamento 
Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propo-

situra.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1365 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO VICENTE 
FERRER, o Senhor(a) ADRIANO MACHADO DE FREITAS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1366 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SANTA LUZIA, 
o Senhor(a) FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
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possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1367 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO LUÍS 
GONZAGA DO MARANHÃO, o Senhor(a) FRANCISCO PEDREI-
RA MARTINS JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei 
n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a 
comunicação pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, 
situados no âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento 
de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios 
de gravidez ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análi-
ses clínicas públicos e privados que confirmarem exames de gravi-
dez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1368 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO LUÍS, 
o Senhor(a) EDUARDO SALIM BRAIDE, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 

laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1369 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO MATEUS 
DO MARANHÃO, o Senhor(a) IVO REZENDE ARAGÃO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1370 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
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caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO PEDRO 
DA ÁGUA BRANCA, o Senhor(a) MARILIA GONÇALVES DE OLI-
VEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1371 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO PEDRO DOS 
CRENTES, o Senhor(a) LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1372 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS, o Senhor(a) ACCIOLY CARDOSO LIMA 
E SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1373 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO RAIMUNDO 
DO DOCA BEZERRA, o Senhor(a) SELITON MIRANDA DE MELO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1374 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÃO ROBERTO, 
o Senhor(a) DANIELLY COELHO TRABULSI NASCIMENTO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1375 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SATUBINHA, 
o Senhor(a) ORLANDO PIRES FRANKLIN, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-

mento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1376 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SENADOR 
ALEXANDRE COSTA, o Senhor(a) ORLANDO MAURO SOUSA 
AROUCHE, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1377 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SENADOR LA 
ROCQUE, o Senhor(a) BARTOLOMEU GOMES ALVES, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
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Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1378 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SERRANO DO 
MARANHÃO, o Senhor(a) VALDINE DE CASTRO CUNHA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1379 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SÍTIO NOVO, o 
Senhor(a) ANTÔNIO COELHO RODRIGUES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 

acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1380 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SUCUPIRA DO 
NORTE, o Senhor(a) MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1381 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de SUCUPI-
RA DO RIACHÃO, o Senhor(a) WALTERLINS RODRIGUES DE 
AZEVEDO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1382 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TASSO FRAGO-
SO, o Senhor(a) ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1383 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TIMBIRAS, 
o Senhor(a) ANTONIO BORBA LIMA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1384 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de TIMON, o Se-
nhor(a) DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1385 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de PRIMEIRA CRUZ, 
o Senhor(a) RONILSON ARAUJO SILVA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1386/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao 
Secretário de Saúde Carlos Eduardo Lula que determine às suas equi-
pes técnicas de  saúde para que procedam a análise da viabilidade da 
realização de mutirão de cirurgias de Cataratas e Pterígio, no Munícipio 
de Pinheiro -Ma.

Atendendo a solicitação do senhor Riba do Bom Viver, vereador 
e cidadão pinheirense, conhecedor das necessidades locais, venho por 
meio deste solicitar a realização de Cirurgias de Cataratas e Pterígio, 
tendo em vista o número alarmante de pessoas que são acometidas com 
essas doenças.

É sabido que tais doenças podem acarretar perda da visão, 
um dos sentidos mais importantes para o funcionamento pleno das 
atividades diárias, sendo válido ressaltar o risco trazido pela demora na 
intervenção cirúrgica. 

É um pedido que beneficiará a todos, levando saúde e qualidade 
de vida que são a mesma coisa, não só aos Pinheirenses como também 
para a população dos municípios adjacentes, levando em consideração 
que a cidade de Pinheiro atende toda a região da Baixada Maranhense.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
 
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 09 de março de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Por falta de quórum suspendo a Sessão. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 
5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor presidente e demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que 
acompanham por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial, bom 
dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas 
sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. De forma especial, 
Tiago Gonçalves, meu amigo muito antes de ser deputado estadual, eu 
tenho um carinho muito grande especial por você, viu Tiaguinho, Deus 
te abençoe, Tiago Gonçalves, ficou até espantado achando que não era 
com ele, Tiaguinho, que Deus te abençoe, meu amigo muito antes de 
ser deputado que eu tenho um carinho e respeito muito grande por você 
e essa amizade que, com certeza, vai perdurar para o resto de nossas 
vidas, Tiaguinho, eu te amo de coração. Senhor Presidente, temos 
travado uma luta na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
ao longo dos últimos anos, desde o início do nosso mandato, em defesa 
daquilo que nós acreditamos, das nossas lutas em defesa do povo do 
estado do Maranhão e da população do estado do Maranhão, e não tem 
sido fácil, pois nessa Casa ocupa a tribuna da Assembleia Legislativa 
um deputado que não tem sangue na política, que não tem sobrenome 
na política, com todo o respeito a quem tem sobrenome na política, mas, 
Deputado Wellington do Curso não tem sobrenome na política, não é 
Sarney, não é Murad, não é Braide, não tem sobrenome na política, 
Deputado Wellington do Curso tem um trabalho desenvolvido e 
conquistou a reeleição fruto desse trabalho, trabalho digno, um trabalho 
sério, um trabalho honrado e o mais importante, em defesa da população 
do Estado do Maranhão, e aqui eu não esqueci as minhas origens, tenho 
lutado arduamente em defesa da população do Estado do Maranhão, 
todos os dias, e é um trabalho árduo, um trabalho difícil de oposição 
ao governo do Estado, fiscalizando, denunciando, cobrando, e esse é 
o papel parlamentar, nós somos eleitos para legislar e para fiscalizar 
a aplicação de dinheiro público, fiscalizar o Poder Executivo, e é isso 
que temos feito na Assembleia Legislativa ao longo dos últimos 7 anos. 
Votamos três vezes contra o aumento de combustíveis, lutamos contra 
a apreensão de carros e motos no Estado do Maranhão, temos lutado 
em defesa de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, 
com os seus salários achatados nos últimos sete anos, em defesa dos 
policiais militares do Estado do Maranhão, da nomeação dos aprovados 
em concurso, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED, do Detran. 
A primeira audiência pública que fizemos na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão foi em defesa dos aprovados no concurso de 
2009, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em defesa 
dos aprovados para que eles pudessem ser nomeados, e nesse período 
fomos ludibriados, enrolados, enganados pela Secretaria de Educação, 
todas as vezes que eu ia resolver, que ia solucionar, e os professores 
não foram nomeados. E a nossa luta em defesa da educação pública 
de qualidade, fiscalizando as escolas públicas estaduais e municipais, 
cobrando do governo do Estado e dos prefeitos, dos secretários de 
Educação, o único deputado que cobrou, que entrou na luta do processo 
de descompressão, onde governos anteriores, de Zé Reinaldo, de Edison 
Lobão, Jackson Lago, de Roseana Sarney, achataram os salários dos 
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professores e tem um processo na Justiça chamado: descompressão, que 
é para descomprimir, desachatar os salários dos professores que foram 
comprimidos ao longo dos anos, para que pudessem dar um salário, 
um reajuste igual para os professores. O único deputado que, ao longo 
dos últimos sete anos, tem lutado pelo processo de descompressão, o 
único deputado na luta pelos precatórios do Fundef, audiência pública 
na Assembleia, audiência pública na OAB, no Tribunal de Contas, 
manifestações em vários municípios, o único deputado que se levantou 
para defender os professores dos precatórios do Fundef. Fomos, há 
mais ou menos 30 dias, oferecer uma denúncia contra o ex-prefeito da 
cidade de Codó por ter sumido com R$ 27 milhões dos precatórios do 
Fundef. Já temos outro documento preparado para levar até a cidade 
de Bacabal, sumiço de R$ 76 milhões dos precatórios do Fundef, na 
cidade de Bacabal, assim como em Serrano e em Vargem Grande, onde 
nós fizemos esse trabalho de fiscalização e de cobrança, independente 
de lado, de esquerda ou de direita, independentemente de partido. 
Vamos fiscalizar, temos fiscalizado do PDT, do PCdoB, do PSB, do 
meu partido PSDB, do PL, de vários partidos, então não tem nada a ver 
com partidos, não tem nada a ver com pessoas. A luta pelo reajuste de 
33,24% para os professores do Estado do Maranhão, para que o governo 
do Estado possa conceder, assim como as prefeituras. Ontem, inclusive, 
estivemos reunidos com professores de São Luís. O Prefeito Eduardo 
Braide mandou o projeto para a Câmara, mas o projeto não contempla 
todos os professores, aproximadamente 150 professores, deixa de fora 
mais de seis mil professores na rede pública municipal. E a cobrança 
também ao Prefeito Eduardo Braide, em quem eu votei. Então, o 
Deputado Wellington tem coerência nas suas ações e por isso nós temos 
defendido os professores do Estado do Maranhão e os professores 
da rede municipal. Eu quero convidar V. Ex.ªs, eu estou inscrito no 
Grande Expediente, após os demais oradores, então que acompanhem 
o pronunciamento, no Grande Expediente, sobre o escândalo que 
descobrimos na Secretaria de Educação, envolvendo o Sinproesemma 
e a diretoria do Sinproesemma. Eu convido todos para que possam 
assistir ao nosso pronunciamento. Até foi alvo de embate desnecessário. 
Ontem, eu fui convidado pelo jornalista Minard, programa de audiência, 
inclusive ontem o Minard fez uma ligação e muito obrigado. Então, 
num espaço democrático, independente e imparcial, o Minard fez uma 
ligação, eu nem conhecia o número, porque ligou de um outro número 
e aí colocou no ar para pedir explicações sobre a denúncia que fizemos, 
ontem, na tribuna da Assembleia. Já tínhamos essa documentação desde 
segunda e terça, mas fizemos ontem, e ele questionando. Da mesma 
forma que eu falei na tribuna, eu também repassei para o programa 
dele, de acordo com as informações que tínhamos obtido no site da 
transparência, e relatamos o que denunciamos. Logo depois, ele fez 
ligação para o Secretário de Educação, Felipe Camarão, e eu fiquei 
abismado pela falta de educação, pela forma grosseira como o Secretário 
de Educação se reportou ao professor e Deputado estadual Wellington 
do Curso. Eu sempre o tratei de forma muito respeitosa, de forma muito 
atenciosa, até hoje eu nunca levantei a voz contra a vida pessoal do 
secretário, das suas ações como professor, das suas ações pessoais, 
somente enquanto secretário, que tem que prestar satisfação. Enquanto 
fiscalizador, ele tem que prestar satisfação como secretário de governo. 
Então, de forma ofensiva, caluniosa, desrespeitosa com o professor e 
Deputado Wellington, me chamando de deputado inexpressivo e outras 
palavras que não cabem aqui, que eu vou acioná-lo na justiça para que 
ele possa reparar esse erro, reparar esse dano. E ontem...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Mais um minuto..

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pois 
não, concluindo. E aí aproveitando, ontem um embate no Twitter, eu só 
fiz algumas respostas, mas não é do meu perfil estar batendo boca em 
redes sociais e perfil. O meu habitat natural é a tribuna da Assembleia. 
Aqui que eu fui eleito para defender a população, os professores. E 
eu convido a todos que possam acompanhar o nosso pronunciamento 
daqui a pouquinho no Grande Expediente para que eu possa mostrar as 
informações colhidas diretamente no site da transparência sobre esse 
escândalo envolvendo a Secretaria de Educação e o Sinproesemma, a 

diretoria do Sinproesemma do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Deputado Fábio Braga, 5 minutos, sem aparte.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, imprensa, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela rádio e TV Assembleia. O 
que me traz hoje, aqui, é uma preocupação já de vários meses da minha 
cidade Vargem Grande. Eu, no começo do ano, já preocupado com a 
escalada de violência em Vargem Grande, fiz um ofício para o então 
Secretário de Segurança, Jefferson Portela, que tem laços com a região 
lá de Chapadinha e é casado com minha prima lá de Nina Rodrigues, 
no sentido de que desse uma olhada carinhosa e tomasse medidas 
emergenciais a respeito da cidade lá de Vargem Grande. O ofício foi 
datado no começo do mês e lá eu cumprimento o Secretário e falo 
da questão da escalada da criminalidade verificada no município de 
Vargem Grande. Falo que deveriam ser tomadas decisões para melhoria 
do aparelhamento policial e a intensificação de ações de Segurança 
Pública na cidade de Vargem Grande e no seu entorno, tendo em vista 
o alto grau de criminalidade registrado naquela cidade nos últimos 
dias com homicídios crescendo de maneira vertiginosa e de todos os 
tipos de crime que têm propiciado na cidade de Vargem Grande, para 
a comunidade da cidade de Vargem Grande uma sensação de total 
insegurança. Fiz um apanhado: a maioria das vítimas são jovens em 
episódio de violência urbana, envolvimento em brigas, facções, gangue, 
crimes de encomenda e, pasmem, senhores, tráfico de drogas. Vargem 
Grande é a cidade onde eu nasci, é uma cidade pacata, de pessoas de 
espírito bom, hospitaleira, que tem uma população de índole, pacífica 
que hoje se encontra incomodada e assustada com a quantidade de 
homicídios ocorridos nos últimos tempos. Homicídios esses, na 
maioria, dentro da sede da cidade, envolvendo muitos e muitos jovens. 
O número da criminalidade registrada no município é muito acima da 
média normal do Estado do Maranhão. E aí quando eu digo essa é a 
prática por arma de fogo praticada entre pessoas e entre indivíduos da 
nossa região. E acrescenta-se também aí a minha maior preocupação: 
o uso de substâncias ilícitas por muitos e muitos jovens que vem 
crescendo na nossa cidade e em volta da nossa cidade, no entorno da 
cidade de Vargem Grande. É claro que a cidade de Vargem Grande não 
é mais a mesma de duas décadas, a escalada da violência é resultante 
em grande parte do crescimento populacional da cidade, desordenado, 
periferia aumentando a cada dia, o homem saindo do campo e indo para 
a periferia da cidade. Já estamos beirando a casa dos 60 mil habitantes 
em Vargem Grande, uma frota de veículo bem maior, crescente, uma 
população flutuante, alta e várias entradas e saídas pela BR-222 e pela 
MA-020 que corta o município de Vargem Grande. Diante do esforço, 
da necessidade de medidas para evitar que mais jovens possa morrer, eu 
pedi naquele momento que o secretário pudesse tomar e tentar reduzir 
os índices de criminalidade. Só para se ter uma ideia, deputados, nos 
últimos dias, Vargem Grande, isso está nos blogs, nos blogs da cidade, 
principalmente, Tales Castro, blog do Bigode, blog do Albani, no blog 
do Ricardo Portela, a sensação que a gente tem todas as vezes que se 
abre esses blogs, e essas notícias, por meio do WhatsApp, dos grupos, é 
que morre um e está amarado o outro para morrer no outro dia. Por que 
isso, senhores? Porque, nos últimos dias, mais de 15 pessoas tiveram 
a vida perdida por arma de fogo na cidade de Vargem Grande. Brigas 
de cigano, crime de encomenda, facções, tudo isso numa cidade pacata 
e hospitaleira. Então, eu acho que uma coisa, mais ainda eu olhando 
alguns desses blogs, é a quantidade de gente morta na faixa de vinte e 
poucos anos, são jovens, pessoas ainda que poderiam estar estudando, 
estar na universidade, nas faculdades. Mas o que mais me preocupa 
também, senhores, e isso já telefonei hoje. Hoje o que mais também me 
preocupa é que na cidade de Coroatá, o CTA Notícias, um dos blogs 
da cidade, me mostrou uma informação mais complicada ainda: é que 
nesse período todo do carnaval, nós tivemos uma deficiência incrível no 
serviço que é prestado pela segurança pública. A questão dos boletins de 
ocorrência, de furto, de roubo, de agressões, que não puderam ser feitos. 
Deputado Zito aqui é da cidade de Codó, e pasmem, a comunidade de 
Codó teve que assistir a muito das pessoas de Coroatá indo a Codó para 
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registrar boletim de ocorrência. Muitas das pessoas que forma detidas, 
presas, em vez de ser levadas, saíram de Coroatá e foram levadas para 
Codó. Isso também gera uma insegurança na população tendo em vista 
que essas ocorrências têm que ser registradas. Imaginem que todas 
essas informações fazem parte do acervo de segurança do Estado do 
Maranhão. Fazem parte também esses boletins de ocorrências para que 
as pessoas que têm alguns dos seus bens furtados possam reclamar, 
possam basicamente, celulares que são roubados que têm que registrar 
ocorrência para que se possa fazer o bloqueio dos seus chips. Muitas 
dessas ocorrências têm que fazer parte do acervo para que entenda 
essa cidade se está segura, se estão funcionando bem os serviços 
públicos. Eu entendo que esse tipo de situação como essa de Coroatá 
e essa de Vargem Grande, nós temos que ter o olhar cada vez mais 
presente do Poder Público, da Secretaria de Segurança, para que não 
se possa cometer esse pequeno tipo de deslize, de deixar comunidades 
preocupadas, desamparadas, inseguras, com uma instabilidade muito 
grande. Isso tem feito com que os políticos da região, os prefeitos, 
vereadores, todos temos que nos unir, a sociedade toda, para que se 
possa reivindicar um direito e uma garantia que é nossa, que está na 
Constituição, que é o direito à segurança. Senhor Presidente, muito 
obrigado pelo tempo. Era isso que tinha a informar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado José Inácio Lula da Silva, cinco minutos, 
sem apartes. Declina. Deputado Antônio Pereira, cinco minutos, sem 
aparres.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente Deputado César Pires, grande deputado 
por esta Casa e pelo estado do Maranhão, que tem assumido diversos 
mandatos e tem prestado um grande serviço, tem retribuído a confiança 
do povo do Maranhão. Senhores secretários presentes à Mesa, Zito 
Rolim, Cleide Coutinho, colegas deputados e deputadas desta Casa, 
imprensa e internautas. Eu quero, primeiro, tratar aqui da questão do 
PSB, da minha filiação ao PSB. Em primeiro lugar, agradecer aos 
colegas deputados e deputadas que estiveram ali presentes naquele ato 
de filiação deste grande partido histórico no Brasil que é o PSB. Fomos 
ali honrados com ilustres presenças não só de deputados estaduais e 
federais, como, por exemplo, Bira do Pindaré, o ex-deputado Stênio 
Rezende, o Governador Flavio Dino, outras autoridades, o Ricardo 
Capelli. Depois desse agradecimento a quem esteve lá conosco, quero 
dizer que eu estou pronto também, Deputada Helena, no ato de filiação 
de qualquer colega, em qualquer partido. Convidando com tempo, eu 
estarei lá presente também para honrar esses colegas e esses partidos 
que eles escolherem. O segundo agradecimento, Senhor Presidente, é 
exatamente a direção estadual do PSB por ter me aceitado nesse partido 
histórico que tem cada vez mais crescido e se engrandecido pela sua 
história no Maranhão e que recebe em suas fileiras como presidente 
nada mais nada menos do que o governador do Estado, Governador 
Flávio Dino. Pela sua história recente, no Maranhão, como governador 
duas vezes, com certeza fortalece e fortalece muito, Pastor Cavalcante, 
as fileiras do PSB. Para mim, é uma honra estar no partido que já tem o 
Governador Flávio Dino como filiado e presidente, portanto, a liderança 
maior deste partido, e que terá em breve, de acordo com o que está 
acertado, e na política nem sempre acontece o que está acertado, mas 
acreditamos que o Vice-Governador Brandão se filiará muito em breve, 
em Brasília, às fileiras desse grande partido PSB. Eu quero agradecer 
a todas essas lideranças por terem me aceito. Ao professor Marco 
Aurélio, que também é do PSB já, ter me aceito, ter aceito o filho de 
nosso querido Deputado Carlinhos Florêncio, que é o Florêncio Neto, 
ter aceito o Adelmo. Nós todos agradecemos a essas personalidades que 
nos aceitaram. Feito esses esclarecimentos, eu quero chamar a atenção, 
na realidade, Deputado Adelmo, conclamar os colegas deputados. 
Deputado Rafael Leitoa, gostaria que V. Ex.ª escutasse, Deputado 
Leonardo Sá, conclamar os colegas, Carlinhos Florêncio, para que nós 
possamos nos juntarmos nesse grande partido capitaneado por essas 
lideranças que acabei de citar. E eu quero dizer que eu aceito a liderança 
do Flávio Dino no PSB. Me submeto a ela pela sua história. Eu aceito a 
liderança do Vice-Governador Brandão pela sua história. Me submeto 

também a essa liderança do nosso futuro Governador depois do dia 31 
deste mês. Eu quero conclamar outros colegas deputados e deputadas 
aqui presentes para que possamos fazer um grande grupo de deputados 
por esse partido que, sem dúvida, será o maior partido do Maranhão 
já este ano. E após a abertura das urnas no ano que vem... Deputado 
Leonardo, eu gostaria que Vossa Excelência me desse um minuto para 
poder escutar o que eu vou falar. Que nos juntássemos nesse partido. 
Eu sei, Senhor Presidente, que é o momento de insegurança para os 
colegas deputados e deputadas. Estamos andando no mês de março, 
nessa janela aberta legalmente, Deputado Zé Inácio. Estamos andando 
em terreno alagadiço, até movediço. E isso nos traz insegurança. É 
verdade, mas a história nos diz que quando nos juntamos em um grupo 
maior sempre nos saímos bem. Eu quero citar aqui a história. E a Cleide 
Coutinho, a Deputada Cleide Coutinho, participou dessa história em 
2006, quando se dizia que o PSDB, naquela época, era a câmara de gás. 
E lá tinham 6 deputados da envergadura da Cleide Coutinho, que era, 
ela representando Humberto Coutinho, era Stênio Rezende, Rigo Teles, 
o nosso saudoso e grande presidente João Evangelista.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Um minuto para Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, 
Senhor Presidente. Seis deputados, me parece também que o Deputado 
Arnaldo Melo estava nesse conjunto. Seis deputados da mais alta 
grandeza desta Casa e do Estado do Maranhão. E se dizia que só se 
fazia 4 ou 5, não se fariam 6 vagas. E quando se abriu as urnas, foram 
9 vagas. E o primeiro se elegeu com 65 mil votos e o último, que 
foi a Fátima Vieira, ali de Bacabal com 23, com quase um terço dos 
votos. Para explicar que quando se junta um grupo forte, se faz muitas 
vagas. Exemplo tal que tivemos na eleição passada, em 2018, onde nos 
juntamos 22 deputados e fizemos 26 vagas, aqui para esta Casa, que 
estamos aqui hoje, para contar história. Então, eu quero conclamar, em 
sã consciência, que os colegas pensem e repensem nesse partido grande, 
nesse partido forte, esse partido capitaneado pelo Governador Flávio 
Dino e pelo nosso próximo Governador Brandão, que nós possamos 
nos juntar em torno dele para que nós possamos fazer uma grande parte 
de deputados e deputadas para representar o povo do Maranhão. Deixo 
essa reflexão e espero que nós possamos nos próximos dias, os dias são 
curtos, porque no dia 02, fecha-se a janela, mas ainda há tempo de nós 
fazermos essa reflexão e tomarmos a decisão correta para cada um, eu 
tenho a certeza que aqui não tem nenhuma criança e que nós vamos 
tomar, cada qual tem os seus interesses, eu respeito esses interesses, eu 
acho que a sobrevivência de cada um, Pastor Cavalcante, é importante, 
como a sua como pré-candidato a deputado federal também...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Um minuto a mais para o deputado Antônio Pereira, 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Obrigado, 
Senhor Presidente, Vossa Excelência sempre um grande democrata, eu 
já estou terminando. Mas eu precisava trazer essa experiência e não 
só essa, as duas, como a que contei, outras experiências que eu vi, eu 
convivi, eu vi, eu pude vivê-las aqui nesta Casa. Portanto, chamo em sã 
consciência a uma reflexão para que nós possamos juntos, unidos, fazer 
um grande número de deputados pelo Estado do Maranhão e pelo PSB. 
Muito obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputada Helena Duailibe, cinco minutos, sem 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos, Senhor Presidente 
em exercício desta Sessão, colegas deputados que compõem a 
Mesa, imprensa, funcionários desta Casa, estamos numa semana 
que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, um dia, como eu 
digo, que nós precisamos lembrar não só um dia, mas todos os dias 
pela importância que a mulher tem no contexto, pela importância que 
a mulher faz as suas coisas e que precisa ser referenciada porque, na 
verdade, é assim um diferencial o trabalho das mulheres. E nós temos 
como exemplo principal a nossa Mãe Maria, exemplo de mulher, 
exemplo de humildade e exemplo de bondade. E eu vim aqui hoje 
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defender uma mulher porque nós falamos tanto em violência contra 
mulher, nós falamos tanto na mulher que não tem oportunidades, na 
mulher que é discriminada e ontem eu me senti, senti o que deve estar 
sentindo uma mulher quando ela é criticada, quando ela é injustamente 
difamada, porque eu já fui gestora, eu já fui funcionária pública, hoje 
sou aposentada e, às vezes, no afã de criticar algumas coisas, atingem 
pessoas inocentes, pessoas que não têm realmente culpa nenhuma. 
Digo isso pelas críticas que foram feitas. Eu, imediatamente, procurei 
saber se eram verídicas porque, na verdade, eu não concordo com 
injustiças. As críticas que foram feitas à servidora de educação, Silvana. 
A Silvana, por ser esposa do presidente do Sinproesemma, foi ontem 
muito atacada dizendo que ela tinha um contracheque que era o dobro 
do que os servidores da educação do Estado têm. Imediatamente, eu 
preocupei com aquilo porque, quando se ataca uma pessoa, ataca-se 
uma família e outros servidores, ataca-se muita gente. Quando se faz 
esse ataque, no dia seguinte, se a gente for consertar, nem todas as 
pessoas que escutaram aquela entrevista podem então saber se aquilo é 
verdade ou não, se a gente fizer a correção, mas eu tenho certeza de que 
isso vai ser corrigido, porque eu tive acesso à documentação verdadeira, 
eu tive acesso ao contracheque da Silvana e, na verdade, a Silvana 
ganha pouco mais de R$ 7 mil. Isso está no Portal da Transparência 
do Estado. Ela precisa ser defendida, porque imagino o que ela deve 
estar sentindo, imagino o que deve estar sentindo a sua família, quando 
você tem alguma coisa que lhe faça brutalmente ser agredida. Então, 
subi hoje aqui para pedir essa correção. Nós não podemos falar em dar 
rosas para as mulheres, nós não podemos falar e pensar em violência 
contra a mulher só quando o marido bate na mulher, nós temos que 
pensar também na agressão que a mulher trabalhadora sofre no dia a 
dia. Muito obrigada.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Requerimento à deliberação do Plenário. 
Requerimento 049/22, de autoria da Deputada Daniella e do Deputado 
José Inácio Lula da Silva, solicitando que, após ouvido o Plenário, 
seja agendada uma Sessão Solene para o dia 10 de março do corrente 
ano, às 11h, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em 
discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como está. 
Aprovado. Requerimento 050/22, de autoria do Deputado José Inácio 
(lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como 
está. Aprovado. Deputado José Inácio e a Deputada Daniella, agendar 
com a Mesa Diretora para os procedimentos finais. Requerimentos à 
deliberação da Mesa. Requerimento nº 470/21, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deferido. Requerimento de autoria do Deputado 
Ciro Neto solicitando que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Governador Flávio Dino solicitando que seja 
regulamentada a Lei 11.570/21, de 26/10/21. Como vota a Deputada 
Dra. Cleide?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deferido. Requerimento nº 43/22, de autoria do 
Deputado Luís Inácio Lula (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deferido. Requerimento nº 447/22, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deferido. Requerimento nº 48/22, de autoria do 

Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Deferido. Requerimento nº 51/22, de autoria do 
Deputado Othelino Neto (lê). Como vota a segunda Secretária Deputada 
Dra. Cleide?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deferido. Com a palavra, o Deputado Wellington do 
Curso por 30 minutos, com apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, 
bom dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda as suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor 
Presidente, ocupo a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão utilizando o Grande Expediente, os 30 minutos, para tratar de 
um assunto que tomou conta dos noticiários, principalmente, ontem, 
depois das 18 horas, no programa Questão de Ordem, apresentado pelo 
jornalista Marcelo Minard. Muitos conhecem só com Minard, eu 
conheço há bastante tempo, o meu amigo, antes de ser deputado, como 
Marcelo Minard. No programa do Minard, ontem, chamou atenção uma 
pauta muito importante. Eu fui ouvido de forma democrática, imparcial. 
Logo depois, eu sofri insultos, ataques, porque não foram rebater a 
denúncia, a fiscalização, foram rebater o fiscalizador, tentando 
desqualificar o fiscalizador. Deputado Wellington do Curso, eleito em 
2014, com voto limpo, com voto consciente, sem a máquina pública, 
sem o dinheiro público, sem secretaria, sem conchavo político, sem ir 
para a prefeitura cooptando prefeito e vereador. Em 2016, candidato a 
prefeito de São Luís, em terceiro lugar, com voto limpo, com voto 
honesto, com voto consciente. Em 2018, reeleito deputado estadual sem 
cooptar prefeitos, sem cooptar vereador, sem o uso da máquina pública. 
Então, eu estou aqui representando legitimamente a população do 
Estado do Maranhão. Deputado que nunca faltou à Assembleia 
Legislativa, nos últimos sete anos, deputado com a maior produção na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. É só pesquisar. A 
maior quantidade de requerimentos, de indicações, maior quantidade de 
projetos de leis, maior quantidade de leis aprovadas e também 
fiscalização permanente das ações do governo do Estado. Você que nos 
assiste, compreenda bem, eu fui eleito para isso, eu não fui eleito para 
me sentar na cadeira da Assembleia Legislativa e simplesmente 
acompanhar a sessão e ir para casa. Eu fui eleito para discursar, para 
debater, para discutir, para apresentar, para defender, para fiscalizar, e é 
isso que tenho feito. E aí, ontem, nas publicações do Secretário de 
Educação do Estado do Maranhão, que ele já havia me ofendido durante 
o programa, e aí eu vou repetir, não tenho nada contra o Secretário 
Felipe Camarão. De forma atenciosa e respeitosa, eu nunca o ofendi, e 
ele vem falar de ataques políticos. Tem limite! Não se trata de ataques 
políticos. Eu não vim aqui, ontem, Secretário Felipe Camarão, expor 
fotos do presidente do Sinproesemma com o presidente, fotos do 
presidente do Sinproesemma com o Secretário Marcio Jerry, eu não vim 
fazer isso, apresentar outras fotos. Não se trata de política, trata-se de 
uma instituição que representa os professores e que precisa ter 
transparência. Aí V. Ex.ª diz: “O insignificante Wellington”. Isso não é 
palavreado de um secretário de Educação. Eu não vou, em momento 
algum exaltar a minha voz, tratá-lo com indelicadeza e com falta de 
educação, não vou fazer isso atacando a sua vida pessoal como professor 
ou sua vida familiar. Não vou fazer isso. As fiscalizações que eu faço, 
Secretário Felipe Camarão, são da gestão, são do dinheiro público que 
tem que prestar contas, somente isso, das escolas dignas, do salário dos 
professores. V. Ex.ª atacar a minha honra, atacar a minha dignidade, a 
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minha vida pessoal! Ataque o problema, ataque a denúncia, ataque a 
fiscalização, não ataque o fiscalizador. Deputado que nunca fez nada 
pelo Maranhão, nada pela educação só acusa, mente, difama e calunia. 
Vai responder por isso. Irei entrar com representação na Assembleia e 
na Justiça. Estou esperando, Secretário, que V. Ex.ª entre na Justiça para 
que V. Ex.ª, inclusive, provar o que eu vou mostrar aqui agora, que é de 
domínio público. Secretário, eu só a trouxe na tribuna da Assembleia e 
eu estou trazendo novamente porque não tem transparência. Secretário, 
eu estou aqui com a matéria do site Atual 7 dizendo que STC manda 
Seduc fornecer dados completo sobre obra da Escola Digna. Não 
adianta o senhor fazer propaganda da Escola Digna se não tiver 
transparência. E até a matéria, não havia sido dado informação sobre a 
transparência na Secretaria de Educação. Então se eu estou falando aqui 
é por falta de transparência de própria V. Excelência. Mas vamos sair do 
mundo da internet, do mundo das redes sociais, do que V. Ex.ª falou e 
vamos tratar das informações que eu tenho para tratar na manhã de hoje. 
Já no finalzinho, eu respondi a V. Ex.ª que eu não ia focar batendo boca 
em Twitter, que V. Ex.ª acompanhasse a sessão na Assembleia que eu 
tenho certeza que V. Ex.ª está acompanhando. V. Ex.ª relatou que está 
com covid, está convalescente, está se recuperando. Eu quero desejar a 
V. Ex.ª uma boa recuperação. Que Deus estabeleça a sua saúde em 
nome de Jesus. Que V. Ex.ª possa estar recuperado e que V. Ex.ª possa 
aceitar o convite da Assembleia para que venha à Assembleia legislativa 
do Estado do Maranhão prestar esclarecimentos, pode ser em forma de 
convite, ou, então, eu vou mudar o requerimento para que V. Ex.ª possa 
ser convocado. Deputado Wellington está convocando o Secretário 
Felipe Camarão para quê? Para explicar sobre as obras da Escola Digna, 
sobre os contratos da Escola Digna, sobre os contratos com as empresas 
que prestam esse serviço, sobre o reajuste de 33,24%, que não foi 
concedido, sobre os recursos do Fundeb, transparência na folha de 
pagamento, sobre o seu pronunciamento na TV Mirante, que é afiliada 
à Rede Globo, dizendo que o Estado do Maranhão tem o maior salário, 
o maior Piso do Brasil. E não é isso que a gente acompanha, que os 
professores mandam. E aí V. Ex.ª disse: “Analisando mais ainda os 
fatos, há fortes indícios da prática de crime, falsificação e adulteração 
de documentos por parte do Deputado Wellington”. Ponto. Vou parar 
aqui na sua fala. Já está printada a sua fala. E vamos agora aos fatos. 
Deputados e deputadas, atentais muito bem, principalmente Deputada 
Helena Duailibe, que agora pela manhã veio fazer uma defesa, e aí 
dizendo que a professora Silvana foi duramente atacada. Vou me 
reportar ao meu pronunciamento de ontem. Ontem eu trouxe a denúncia 
de que professores me mandaram prints, documentos de que uma 
professora do Estado estava recebendo 14 mil, Deputado Rafael Leitoa, 
pela Secretaria de Educação. E chamou a atenção desses professores, a 
pedido da Deputada Cleide Coutinho, bem ponderado, para mostrar 
educação ao nosso Secretário Felipe Camarão. E eu trouxe à tribuna da 
Assembleia ontem. Só que vejam o print já está desde o dia 08. Desde 
o dia 08, na terça-feira, que eu ia trazer à tribuna da Assembleia. Só 
como eu tive outros afazeres, outras denúncias, cobranças de 33,24% 
pelo interior do Estado, de 32 municípios que eu percorri, eu não trouxe 
na terça; trouxe ontem. Mas está aqui o print, da data do dia 08, da folha 
do portal da Transparência. Então Felipe Camarão, Secretário, 
analisando mais ainda, há fortes indícios da prática de crime. Crime de 
quem? Eu não sou hacker, eu não tenho como entrar no sistema e 
fraudar ao tentar adulterar o documento e o meu computador do 
gabinete, que é da Assembleia, o computador da Assembleia está à 
disposição para perícia da Polícia Civil, da Polícia Federal, que eu vou 
solicitar que faça pericia porque o dinheiro é recurso federal, da Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal, porque está aqui no site da 
transparência e ontem eu só me reportei a isso: eu disse que a professora 
do Presidente do Sinproesemma ganhava catorze mil reais, de acordo 
com o documento, e ao sair da tribuna da Assembleia, eu fui à Câmara 
Municipal dar atenção aos professores da rede municipal, sou aliado, 
mas não sou alienado do Prefeito Eduardo Braide, fui lá dar apoio aos 
professores, da mesma forma, eu tenho coerência, Governo do Estado, 
a Prefeitura e eu fui lá dar apoio aos vereadores, e ao sair eu entreguei a 
relação dos diretores do Sinproesemma e dei para minha Assessoria, 

pesquise o restante dos diretores, por gentileza, porque eu só fiz aqui a 
denúncia da professora. Só que a partir de agora não vou nem falar na 
professora em respeito à Deputada Helena Duailibe dizendo que a 
professora foi atacada, não foi atacada, só relatei um fato e quando eu 
publiquei o vídeo, por volta das 18h, eu disse: “Estou aqui na Assembleia 
e eu recebi várias denúncias de professores e eu averiguei, eu fiscalizei” 
e no vídeo eu disse: “levei à tribuna da Assembleia uma grave denúncia 
contra a Secretaria de Educação e o Sinproesemma e eu ainda disse no 
vídeo, o vídeo é um minuto e oito segundos, eu disse no vídeo: “E na 
tarde de hoje, eu analisando os documentos, os documentos já foram 
alterados no site da transparência e, Deputado Rafael Leitoa, eu fiz tudo 
com muita seriedade, eu liguei para um dos maiores consultores 
legislativos do Brasil, um dos maiores advogados e contadores do 
Brasil, consultor legislativo Flávio Olímpio. Flávio Olímpio, eu estou 
aqui com um documento, analisa para mim, por gentileza, o salário da 
professora é R$ 7 ou é R$ 14 mil? Porque está dizendo aqui: total de 
proventos R$ 14 mil, total de proventos R$ 7 mil. E tem discriminando 
tudo aqui que chega a dar R$ 14 mil. O desconto do Imposto de Renda 
também, o desconto do INSS e, atenciosamente, um dos maiores 
consultores legislativos do Brasil, Flávio Olímpio, me mandou e disse: 
deputado, realmente, o salário é R$ 14 mil. Quando eu estava na rua e a 
assessora me ligou, porque eu fiz a pesquisa dos outros membros do 
Sinproesemma, às 11h21, o dela eu fiz no dia 08, no site da transparência, 
ontem ainda, às 11h21, eu fiz o do primeiro, segundo suplente, salário 
de R$ 20 mil, de janeiro a dezembro, R$ 20 mil, R$ 20 mil, R$ 20 mil. 
Eu fiz a pesquisa do terceiro suplente, lá no Sinproesemma, salário de 
R$ 11 mil. Fiz a pesquisa às 11h34, do quarto suplente, salário de R$ 17 
mil; às 11h36, do sexto suplente, salário de R$ 17 mil; 11h40, de R$ 28 
mil do nono suplente. Fiz o do presidente às 11h41, R$ 15 mil, R$ 15 
mil, R$ 15 mil, em junho deve ser férias, foi para R$ 22 mil, do 
presidente! E agora em respeito à Deputada Helena, eu não vou mais 
falar da esposa do Presidente, porque eu tenho informações mais 
recentes, ontem, eu só tinha da esposa do presidente, que foi denúncia 
de um diretor, um diretor que está inconformado, lá dentro do 
Sinproesemma, mandou, mas eu não vou mais falar dela, em respeito à 
Deputada Helena Duailibe, que eu respeito a todas as mulheres, eu fui 
um dos únicos deputados, eu e Deputado Duarte que vim defender a 
Deputada Daniella, então eu respeito as mulheres, eu não vou mais falar 
dela, até porque eu peguei uma mais atualizada do presidente, então tem 
do presidente um salário de R$ 15 mil e quando é no mês de junho tem 
de R$ 22 mil. Beleza! Então eu vou falar aqui do presidente, aí eu 
peguei do primeiro suplente, olha esse outro aqui, R$ 17 mil. Meus 
amigos, eu peguei do primeiro vice-presidente, salário de R$ 15 mil. Aí 
vejam só o absurdo: do segundo vice-presidente, salário de R$ 28 mil, 
em março, R$ 42 mil. Site da transparência pesquisado a que horas? Às 
11h46. Ok? Vamos lá, vou mudar aqui para o próximo. E aí o mais 
grave, olha só o mais grave: Secretário de Finanças, que é o tesoureiro, 
pesquisado no site da transparência às 9h, ou melhor, às 11h52, folha do 
Portal da Transparência. Secretário de Finanças, o senhor José dos 
Santos Brussio, salário de R$ 35 mil em janeiro, R$ 34 mil em fevereiro, 
R$ 34 mil em março. Esses documentos foram analisados por um 
consultor legislativo. Eu levei ao consultor legislativo, mas por que eu 
levei a um consultor legislativo? Porque, até então, eu tinha essa 
informação e ia trazer hoje, Deputado Rafael. Por que eu levei para um 
consultor legislativo? Porque, quando nós consultamos novamente, por 
volta das 12h19, a minha secretária, assessora jurídica, advogada, me 
liga: “Deputado, eu estou nervosa, eu estou com medo”. “O que foi?”. 
“Ou nós estamos grampeados ou tem alguma coisa errada”. Eu disse: 
“por quê?”. “Todos os dados já foram alterados no site da transparência”. 
Secretário, agora eu venho dizer para o senhor, analisando mais ainda 
os fatos, há forte indício da prática de crime de falsificação e adulteração. 
Realmente é crime. Se alguém alterou o site da transparência a partir de 
meio-dia, após a nossa denúncia, realmente é crime, tem alguma coisa 
errada, precisa ser investigado. E aí quando eu peguei as informações 
de que estavam alteradas, eu peguei aqui, só para vocês entenderem, 
pesquisa feita às 14h45 de ontem, o mesmo professor, secretário de 
Finanças do Sinproesemma, que ganhava R$ 38 mil, caiu para R$ 8 mil. 
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O presidente do sindicato ganhando R$ 15 mil, o presidente já caiu, o 
secretário-geral, segundo vice, primeiro vice. O presidente que, de 
manhã, às 11h41, estava ganhando R$ 15 mil, à tarde, a partir das.., já 
peguei hoje, atualizado de hoje, 9h, ele está dizendo que ganha só R$ 3 
mil. Onde está o erro? Senhoras e senhores, o secretário diz que vai me 
processar porque ele analisou os documentos que têm prática de crime 
e falsificação. Eu não falsifiquei o documento, o documento foi tirado 
do site da transparência. Eu levei ao consultor legislativo da Assembleia 
que confirmou que o salário é de R$ 14, o salário é de R$ 15, o salário 
é de R$ 28. Ele tomou um susto. O salário é de R$ 35. Eu mostrei, e 
agora não está mais no site. Ele consultou o site, e realmente já tinha 
sido mudado. Secretário, se V. Ex.ª não tem transparência, por que no 
SIOP não consta o nome da professora? O SIOP é o sistema do 
Ministério da Educação que consta o nome de todos os professores com 
o nome, matrícula, carga horária, salário, escola onde leciona. Não tem 
transparência. No SIOP, não está o nome da professora. Por que não 
está o nome da professora? V. Ex.ªs precisam explicar. Então, só para 
concluir para que V. Ex.ªs entendam: eu pesquisei no site da 
transparência, vou me reportar, já que V. Ex.ªs viram que são vários, eu 
vou depois inclusive deixar à disposição da Deputada Helena Duailibe 
para que verifique, o líder do Governo, Deputado Rafael Leitoa, e a 
mais quem quiser dar uma olhada. Mas eu vou me reportar somente a 
dois, para não confundir a cabeça de vocês com essa grande quantidade 
de informações. Então vou separar, vou isolar e a gente vai tratar de 
dois. Vou tratar do maior, vou tratar do presidente, vou tratar do 
secretário finanças e vou tratar, pronto, separei aqui vou ficar só com 
dois. Não vou mais falar da professora Silvana, porque, a pedido da 
Deputada Helena, estou deixando, não a fiscalização, mas o nome dela 
de lado, porque tem o do presidente. Eu tenho aqui em minhas mãos, 
senhoras e senhores deputados, a relação aqui impressa ontem às 11h52 
do Secretário de Finanças: Janeiro, R$ 35 mil; fevereiro, R$ 34 mil. E 
aqui tem a discriminação. Como é que eu vou alterar essa discriminação 
no site da transparência. Está aqui a discriminação e analisada ontem 
pelo analista da Assembleia e somou: “Realmente, Deputado, é 35.” Eu 
achei estranho porque aqui diz: total de proventos 17, total de proventos 
35, total de proventos 8, total de proventos 8. Eu estava somando tudo 
e estava passando de 70 mil. Ele disse: “Não, somando esses 17 com 8 
e 8 dá 17, só que agora caiu para 8.” De quem é o erro? Vou falar do 
presidente. Presidente Raimundo Nonato Costa Oliveira, presidente do 
SINPROESEMA. O presidente do SINPROESEMA, ao fiscalizar seu 
fiscal, fui eleito para fiscalizar, Secretário Felipe Camarão, queira V.
Exa. ou não. Eu estou nas minhas atribuições parlamentares.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. – Deputado 
Wellington, conceda-me um aparte? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só 
instante, só terminar aqui. Então do presidente, o senhor Raimundo 
Nonato Costa Oliveira, e só rebatendo o Secretário. Secretário, não se 
trata de política. Eu não trouxe nem informação ontem que o senhor é 
candidato a deputado federal, que o presidente do SINPROESEMA é 
candidato a deputado estadual, que vocês fazem dobradinha. Eu não 
trouxe nada disso. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de 
direito dos professores.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Wellington, 
me permita um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
dar também, Deputado Zé Inácio. Me causou estranheza uma professora 
ganhando R$ 14 mil. Nós queremos, eu tenho certeza que o Deputado 
Rafael, Deputado Zé Inácio, Deputada Helena, todos nós queremos que 
os professores ganhem R$ 14 mil. Não só alguns professores e que esteja 
corrigido. Qual o problema do erro? Deputado, como é que nós podemos 
corrigir? Nós vamos ter que corrigir. Eu vou registrar um boletim de 
ocorrência. Ontem, inclusive, o presidente, meia-noite, duas horas da 
manhã, mandando mensagem para o Deputado Wellington ameaçando. 
Eu nem respondi. Não é dessa forma. Estou respondendo a V.Exa. aqui. 
Vossa Exa. vai receber também o requerimento que eu vou apresentar 
aqui, solicitando a V.Exa. que venha a Assembleia Legislativa prestar 
esclarecimentos, seja convidado ou convocado. Então não venha atacar 

o Deputado Wellington nas redes sociais nem no WhatsApp por favor. 
Vossa Exa. tem que explicar por que 11h41 estava aqui dizendo que o 
senhor ganha R$ 15 mil e aí, quando foi depois, às 14h00 já mudaram 
e hoje pela manhã eu tive um atualizado, o senhor ganha só R$ 3 mil. 
Caiu para R$ 3.700 o salário do secretário. Isso de janeiro a dezembro 
de 2021. Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – 
Deputado Wellington, ontem eu não estive presente no momento do 
seu pronunciamento, não pude ver. Mas tenho ele aqui impresso e nós 
fomos também buscar algumas informações. Ao que tudo nos leva a 
crer, senhor Deputado Wellington do Curso, é uma alteração, conferido 
até por própria V.Exa. que recebeu um print, por meio do WhatsApp, 
sobre a informação de que a servidora Silvana ganharia R$ 14 mil.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Isso, 
só confirmando. O print, aí eu pessoalmente fui, deputado Helena, eu 
prometi que não ia falar, mas como foi de ontem, imprimi no dia 08, 
eu, pessoalmente imprimi, na minha assessoria, imprimi no dia 08 de 
março, às 10h17, e aqui está confirmando, constatando de acordo com o 
documento oficial do Site da Transparência dizendo que o salário dela é 
de R$ 14.163,00. Continue.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – V.Exa. 
traz aí à tribuna uma folha, um espelho, do Portal da Transparência, que 
ela ganharia R$14 mil, somado total de proventos R$ 7.081,00 com 
outros com total de R$ 7.097,81 totalizando R$ 14.163,...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Aí eu 
tenho aqui completo que eu passo para o senhor, tem discriminando 
tudo o que ela recebeu.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Tem, 
discriminando duplicado, não é? 3 linhas com os mesmos valores e que 
somado daria os R$ 14 mil. A consulta que V.Ex.ª se refere ao consultor, 
obviamente, que é da remuneração dos valores e não de uma perícia 
técnica, eletronicamente. O que tudo parece, deputado Wellington...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Quer 
dizer que o Site da Transparência está errado? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Tudo o 
que parece crer é que houve sim uma alteração, se V.Exa. está afirmando 
que imprimiu em seguido este espelho, porque V. Exa. disse que 
recebeu um print e que pediu para a sua assessoria ir para o Portal da 
Transparência e imprimir a tela. Não é isso que V.Exa. está colocando? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Isso, 
fiz uma consulta oficial no site oficial da transparência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – V. Exa. 
está afirmando que entrou no Portal da Transparência da SEDUC e 
imprimiu esses valores de R$ 14 mil.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Isso, 
as 10h17, OK.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – V. Exa. 
entrou no Portal da Transparência da SEDUC e imprimiu os valores de 
R$ 14. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Às 
10h17. Senhoras e senhores, não é SEDUC, não, Site da Transparência...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Sim, tudo bem, e 
que estava aqui e imprimiu os 14 mil?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – OK.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - E que depois 

quando imprimiu novamente estava os valores corrigidos, valores 
diminuídos, para R$ 7 mil e uma fração.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Rafael Leitoa, se V. Exa. não tem conhecimento, toda 
e qualquer alteração, todo e qualquer informação feita no Site da 
Transparência, pode caracterizar crime, nós constatamos um erro, 
constatamos uma irregularidade, contatamos um pagamento superior...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É o que está 
aparecendo, deputado Wellington, V. Exa. disse que não fraudou, eu 
estou afirmando também que a SEDUC não fraudou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Certo.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu estou 
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colocando que há documentos impressos no Portal da Transparência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Que 
mostre que foi alterado,

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu estou aqui 
com os contracheques da servidora Silvana, não tenho aí dos outros, 
que comprovam que a servidora sempre recebeu bruto salário de R$ 
7.000,00, está aqui o contracheque dela de fevereiro de 2022; de janeiro 
de 2021; R$7.080,00, isso o contracheque, R$7.080,00, no mês de 
fevereiro, no mês de março, R$ 9.400,00 que teve a questão das férias, 
do décimo terceiro, 1/3 de férias, R$ 7.200,00 no mês de abril de 2021/ 
R$ 7.224,00 no mês de maio; junho R$7.000,00; julho R$7.000,00; 
agosto R$7.000,00; setembro R$7.000,00; outubro R$7.000,00 mil, 
novembro e dezembro R$7.000,00 mil.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Certo.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Nos 

contracheques.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ok.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Inclusive a 

servidora está disposta, se for o caso, de imprimir os recibos, os extratos 
quanto que caiu na conta dela.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – OK.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Então, eu, pelo 

que V. Exa. está dizendo e acreditando ainda na sua boa-fé, de que 
há aí uma informação adulterada que foi levada ao seu conhecimento 
para V. Exa. pudesse fazer essa denúncia, coincidentemente, como 
V. Exª acabou de colocar, o quadro de composição dos servidores 
do Sinproesemma. Obviamente que estamos em um debate, em uma 
discussão de direitos, e que o governo está discutindo com a categoria 
que pode ser levado aí a esse equívoco, e tratando que o secretário 
colocou que a denúncia que V. Ex.ª fez se caracteriza como falsa, 
como uma disseminação de fake News, mas V. Ex.ª está afirmando, 
e aí é importante a gente ter todos realmente, as telas de que V. Ex.ª 
imprimiu no horário, que V. Ex.ª está dizendo R$ 14 mil. Não foi apenas 
um print aleatório que V. Ex.ª recebeu, não foi um print aleatório. E 
que, em seguida, o Portal da Transparência já estava com os valores 
corretos. Até o Pentágono é sujeito a ataque de hacker. A gente não está 
aqui duvidando desta situação. Agora V. Ex.ª disse que não falsificou. 
A Seduc garante, e eu trago aqui os contracheques de que a servidora 
recebeu o valor correto. Acredito que V. Ex.ª caiu em uma informação 
que, momentaneamente, estava, obviamente... V. Ex.ª falou o salário de 
outros servidores impressos também do Portal da Transparência?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Rafael, todos saem da transparência, pelo amor de Deus. 
Se não confiar no site da transparência, que é um site oficial, eu vou 
acreditar em quem? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É isso que estou 
querendo colocar. Eu vou confiar, deputado, naquilo que a servidora 
recebeu. O Portal da Transparência pode ter sofrido uma alteração 
grave, isso aí a gente pode, inclusive o secretário está disposto a 
abrir uma perícia no próprio portal, tem que ser feito. Pronto, não 
tem problema nenhum. O problema, deputado, escute só, que eu vou 
falar aqui como seu colega de Parlamento há quase oito anos. Vossa 
Excelência se magoou com as palavras ofensivas, segundo V. Ex.ª, do 
Secretário Felipe Camarão. Vossa Excelência sobe nesta tribuna... Por 
favor, deputado. Vossa Excelência sobe nesta tribuna todos os dias para 
atacar de forma, às vezes, pessoal, o Governador Flávio Dino, muitas 
vezes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Nunca o CPF dele, nunca a vida particular dele, mas se ele anda de jato 
alugado...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Por favor, 
deputado, Vossa Excelência faz, então, assim, o pau que dá em Chico 
dá em Francisco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Então, 
quer para atacar, que eu vá atacar a sua vida pessoal lá, com o seu tio. 
Eu estou perguntado a Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vamos equilibrar 

o debate. Eu estou falando que o pau que dá em Chico dá em Francisco. 
O Secretário Felipe Camarão, diversas vezes, foi atacado por Vossa 
Excelência, aqui nesta tribuna. Quando ele faz um ataque, Vossa 
Excelência dá piti, não quer. O que é isso? Ataca diariamente pessoas, 
diariamente, estou com a cota dos contracheques dos servidores.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington, Deputado Rafael, 
vamos fazer o uso da palavra um depois do outro. Assim, não leva a 
lugar nenhum. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para concluir 
o aparte. Então, Deputado Wellington, estão aqui as informações 
confirmadas, cópias dos contracheques da servidora, confirmando que 
ela recebeu, durante todo esse período, R$ 7 mil e uma fração.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Obrigado, Deputado Rafael. Muito obrigado. Mas só ratificando, eu não 
ataco pessoas, eu ataco problema, eu ataco as situações, a fiscalização, 
tanto é que Vossa Excelência é prova disso. Eu nunca ataquei a sua 
honra, sua dignidade, sua família, seu elemento pessoal, seu elemento 
político. Vossa Excelência é prova disso. Concorda comigo? Então, 
da mesma forma, eu ataco o problema, eu nunca ataquei a honra do 
Governador Flávio Dino, e sim se ele está andando de jato, gastando R$ 
40 milhões, mas, enfim, vamos tratar do assunto que o meu tempo está 
acabando. Deputado, o documento é oficial, e não é só o dela de ontem, 
do dia 8, todos os dez documentos foram extraídos de uma consulta ao 
site da Transparência, primeiro ponto. Segundo, não estou discordando 
de V. Ex.ª, mas o contracheque pode ser qualquer um. Posso solicitar 
a V. Ex.ª igual nós fizemos na época do respirador? O senhor lembra 
da época do respirador? E eu tenho uma forma de a gente descobrir 
isso, saber se houve um equívoco por parte da Secretaria, solicitando 
que seja encaminhada à Assembleia a ordem bancária com todos os 
pagamentos efetuados no CPF desta pessoa de janeiro a dezembro. 
Porque não tem como dar a ordem bancária no CPF da pessoa. A ordem 
bancária de janeiro até dezembro vai dizer o salário, se teve décimo, 
se teve férias. Então a ordem bancária, com certeza, vai trazer essa 
informação, mas eu agradeço o aparte de V. Ex.ª para que a gente 
possa esclarecer. E V. Ex.ª viu que hoje eu estou de forma serena, de 
forma respeitosa. O próprio Secretário, eu deixei, inclusive, os dados 
de informação da professora de lado, só voltei a falar porque V. Ex.ª 
chamou a atenção, mas eu vou me reportar aos dois, ao presidente e ao 
Secretário de Finança. O presidente, salário de 15 mil reais de janeiro 
até dezembro. O Secretário de Finança de 34 a 35 mil, e no mês de 
férias, R$52.000,00. Mesmo que o senhor diga: “Ah está somando tudo 
isso”. Mas como é que vai chegar a somar 52? Eu vou entregar para o 
senhor, de forma oficial, eu entrego para o senhor. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Eu tenho 
aqui as cópias que V. Ex.ª está apresentando...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu 
tenho a consulta agora que eu também fiz. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte)– Se V. 
Ex.ª somar, vai dar o valor total. Isso é uma grosseria de duplicação na 
informação, que é muito claro, que houve uma alteração.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – E de 
quem é o erro?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Sim, a 
gente tem que identificar de quem é o erro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Nós 
temos que ver as duas coisas. Primeiro, se tem erro e de quem é o erro. 
Segundo, se teve alteração... 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte)– Inclusive, 
antes de acusar como V. Ex.ª fez ontem. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Certo 
meu príncipe. Primeiro, se teve erro, de quem é o erro. Segundo, se 
teve alteração e teve erro. Precisamos saber quem alterou lá no STC, 
saber quem alterou o site da transparência, porque, inclusive, é crime 
fazer alteração. E outra: por que alteraram depois da nossa denúncia? 
Nós estávamos concluindo a denúncia nem concluímos todos. A partir 
de doze horas, a alteração começou aparecer. A alteração não apareceu 
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por conta da gestão da administração pública. Ela só apareceu após 
a denúncia do Deputado Wellington. Segundo: nós fizemos uma 
consultoria na Assembleia Legislativa com quem entende...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Já? Deputado mais um minuto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Dois minutos, dois minutos, pronto. Então vocês já entenderam. A 
documentação está aqui à disposição da imprensa. Eu vou repassar 
para a imprensa a documentação. Eu passo para todos os deputados que 
quiserem, ou, principalmente, a Deputada Helena Duailibe, Deputado 
Rafael Leitoa, para que nós possamos encontrar essa solução juntos. 
Mas independente disso, estou fazendo requerimento solicitando ao 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, que encaminhe 
as informações para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e solicitar também ao Ministério Público Estadual, à Polícia Civil, à 
Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que tenha transparência 
desses dados, dessas informações porque são recursos do Fundeb e tem 
que ter transparência. E aí fica a última pergunta: por que esses altos 
salários, supersalários são só na direção do Sinproesemma? E por que 
esses salários foram alterados somente a partir de meio-dia depois que 
o Deputado Wellington denunciou? E se foram alterados, quem alterou 
esses dados? E por último, o Deputado Wellington não tem a capacidade 
de fraudar documento no Site da Transparência. Então, por gentileza, 
respeito ao mandato do Deputado Wellington, respeito a Assembleia 
Legislativa e provoquei o Presidente Othelino, eu não vou mais admitir 
esses ataques a um deputado, a um parlamentar e nem a Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Estou nas minhas atribuições 
parlamentares, fiscalizando, e é para isso que eu estou aqui, para 
fiscalizar. E prova disso que ontem eu anunciei o que tinha acontecido, 
a alteração no Site da Transparência e que eu estava... Muito obrigado 
pela atenção de todos, o documento está à disposição da imprensa, o 
documento está à disposição de vocês, deputados, para que a gente 
possa confirmar, constatar, verificar, e o mais importante, fiscalizar. 
Eu fico muito feliz que houve a vontade de alguns parlamentares de 
nos ajudar nessa fiscalização, inclusive já temos requerimento aqui, 
que estamos encaminhando ao Secretário Felipe Camarão, ao Governo 
do Estado para que possa encaminhar a todas as informações com 
relação à solicitação feita e também a Senhora Lilian Régia Gonçalves 
solicitando, no Portal da Transparência, todas as alterações que foram 
feitas, principalmente no horário supracitado, estamos colocando à 
disposição...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Tempo dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Democrático Republicanos e PL, Deputado Vinícius, 
ausente. Vai falar, deputado Wellington, de novo, 28 minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Desconte 10 
minutos que ele já extrapolou do Grande Expediente, desconte 10, por 
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado Wellington, V.Exa. vai 
agora? Continua?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Questão de Ordem, presidente deputado professor Marco Aurélio. 
Professor Marco Aurélio, o vice-líder do Bloco Parlamentar 
Democrático, professor e deputado estadual Wellington do Curso vai 
usar todo tempo do Bloco, 28 minutos. Deus é bom, a ele toda honra e 
toda glória, amém! 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E que o seu 
debate que não vire monólogo. Presidente, eu gostaria de utilizar o 
Tempo da Liderança do Governo ao deputado Zé Inácio, como vice-
líder, aí V. Ex.ª sobe em seguida.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não, 
já estou aqui. Que deselegância. Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, boa tarde. Eu trago novamente... 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) - 
Deputado Wellington, Questão de Ordem. V. Ex.ª tem garantido o seu 
direito de tempo do bloco, mas o Deputado Rafael solicitou, antes de 

V. Ex.ª, subir à tribuna que fosse conseguido o Tempo da Liderança. 
Regimentalmente, primeiro fala pelo Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Mas 
o senhor falou depois que nós já estávamos votando, já tinha decidido 
o meu tempo, príncipe.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Não, ele solicitou.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 

Príncipe, vamos solicitar...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado Zé 

Inácio, Deputado Wellington...
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Eu já estava inscrito.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 

- Já estava inscrito, ocorre que o Deputado Wellington já estava na 
tribuna. Então, vamos deixar que ele fale. Em seguida, V. Ex.ª fala. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Isso, 
com todo respeito que eu tenho a V. Ex.ª. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado Wellington, seu tempo 
começou a ser marcado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - V. Ex.ª vai falar por 30 
minutos, é isso? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vinte 
e oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - V. Ex.ª, então, me 
concede um aparte? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Deixa eu só concluir, por gentileza. Só voltei à 
tribuna, na verdade vou até mudar de assunto, eu só trouxe à tribuna, 
Deputado Rafael Leitoa, porque, antes de concluir, me veio uma 
informação importante. Inclusive, ontem, conversando com o consultor 
legislativo Flávio Olímpio se foram inseridas informações falsas 
no site da transparência, o que é crime grave. Também precisa ser 
apurado se foram inseridas informações falsas dizendo que diretores 
do Sinproessema estão ganhando de R$ 11 mil até R$ 35 mil. Essas 
informações precisam ser apuradas, averiguadas, investigadas, que isso 
é sério, isso é grave. Vamos cobrar inclusive isso, segundo estamos 
solicitando ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, 
que possa mandar as informações referentes a todos os diretores do 
sindicato. Terceiro: estamos solicitando convite para que o presidente 
do Sinproesemma venha até a Assembleia Legislativa para poder 
esclarecer e evitar esse disse me disse em rede social, em twitter. Da 
mesma forma, estamos solicitando convite para o Secretário Felipe 
Camarão também vir à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos 
sobre recursos do Fundeb, sobre reajuste de 33%, sobre esses salários, 
essas informações que estão no site da transparência, para que 
possamos ter as informações. Quarto: estamos solicitando também que 
possa ser encaminhada à Secretaria de Transparência e Controle uma 
solicitação, uma auditoria e uma investigação no site da transparência, 
durante o dia de ontem, principalmente no horário de meio-dia, com 
as devidas alterações. Esse mesmo pedido já estou comunicando 
a V. Ex.ª que vou fazer ao Ministério Público Estadual, vou fazer à 
Polícia Civil, vou fazer também ao Ministério Público Federal e vou 
fazer também à Polícia Federal. Os recursos são recursos do Fundeb, 
esses recursos são da União e precisam ser investigados para que nós 
tenhamos transparência. Por último, eu me coloco à disposição de vocês 
e coletar, a partir de hoje, assinaturas para que nós possamos fazer a CPI 
da Educação, para que nós possamos fazer as investigações de forma 
correta, solicitar as informações, solicitar os documentos. Por quê? 
Quinto e último, estamos solicitando também que seja encaminhada 
uma cópia do pagamento que foi feito, não pelo contracheque porque, 
se está duplicado, pode ser que informem um contracheque de R$ 7 
mil, sendo que recebeu mais de R$ 7, mas eu não posso atestar isso, 
eu não posso saber disso somente com o contracheque de R$ 7 mil, eu 
preciso da ordem bancária, assim como foi feito com os respiradores. 
Nós tivemos a perfeita compreensão quando constatamos que foi feito 
um pagamento, e o Deputado Rafael Leitoa lembra disso, feito um 
pagamento de quatro milhões e trezentos, depois foi feito um pagamento 
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de quatro milhões e trezentos. Após a nossa denúncia, Deputado Rafael 
Leitoa deve lembrar, foi feita uma devolução, uma restituição. Aí 
realmente saiu da conta do Governo do Estado só quatro mil. Havia sido 
duplicado, havia sido erro. E só veio corrigir depois da nossa denúncia. 
Possa ser que tenha acontecido esse erro, mas precisa ser corrigido. E 
se houve um erro, de quem seriam essas informações falsas, erradas no 
site da transparência que a população do Estado do Maranhão, com sete 
milhões de habitantes, tem direito de verificar?

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputada Helena. Só antes o Deputado Zé Inácio, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Deputado 
Wellington, eu ouvi atentamente seu pronunciamento, as informações 
que V. Exa. traz. E a observação que faço é que V.Exa. talvez tenha 
sido até orientado por um advogado para fazer o pronunciamento de 
hoje. Por que digo isso? Porque V.Exa. foi muito categórico em afirmar 
que recebeu as denúncias. Recebeu a denúncia por WhatsApp, ou seja, 
V.Exa. afirma que não foi V.Exa. que extraiu do portal da transparência. 
Ou seja, V. Excelência...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
só corrigir. V.Exa. não entendeu. Eu recebi a denúncia e eu mesmo fui 
constatar. Eu mesmo fui verificar e eu confirmei. Constatei e imprimi no 
dia 08, terça-feira, Dias das mulheres. Eu imprimi e confirmei às 10h17 
o erro, ou equívoco, ou a fraude, ou o supersalário.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Tudo bem. 
Eu estou entendendo o argumento de V. Ex.ª, porque V. Ex.ª já está 
se precavendo a uma possível representação de V. EX.ª, uma possível 
denúncia de V. Ex.ª, em não ser atribuído a V. Ex.ª o crime de adulteração 
de uma página da Secretaria de Educação do Estado. Ou, então, que 
aí é o que eu me preocupo e chamo a atenção de V. Ex.ª, como isso 
chegou para V. Ex.ª através do WhatsApp, de que alguém adulterou o 
documento de forma grosseira e está fazendo V. Ex.ª incorrer em um 
erro. Está lhe utilizando, na verdade, e estabelecendo uma verdadeira 
pegadinha que V. Ex.ª caiu. E muito provavelmente por pessoas que 
fazem oposição ao dirigente do sindicato do SINPROESSEMA, muito 
provavelmente por pessoas que são opositores do Governo Flávio 
Dino, muito provavelmente por pessoas que estão querendo denegrir 
também a imagem do Secretário Felipe Camarão. E V. Ex.ª não foi 
atento suficiente para poder checar a informação antes de propagar 
uma denúncia falsa, um verdadeiro fake news. Só para eu concluir, 
Deputado Wellington..

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – V. 
Ex.ª então não entendeu nada do que eu falei. O documento foi retirado 
do site.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Eu vou lhe 
mostrar aqui. Eu vou lhe mostrar primeiro...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Com 
todo o respeito que eu tenho a V. Ex.ª, não faça isso, não! Não faça isso, 
não...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Primeiro lhe 
mostrar na linha em que a Deputada Helena falou, uma nota de repúdio 
da professora Silvana Maria Lopes de Sousa, que é servidora há 16 
anos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu vi, 
eu já vi a nota.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Faz uma nota de 
repúdio colocando o seu contracheque à disposição do mês de fevereiro, 
e aqui está o contracheque dela, do mês de fevereiro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O 
mesmo que o deputado Rafael leitoa mostrou eu vi.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (aparte) - Na 
mesma linha que o deputado Rafael comentou, mas o que é mais 
grave, que é o que eu estou chamando atenção de V. Exa., para não se 
deixar induzir ao erro e continuar errando é que aqui está um print da 
página do Portal da Transparência, e neste print, deputado Rafael já 
ressaltou, tem de janeiro a dezembro de 2021, o mesmo valor bruto de 

R$7.000,00, todos os meses, R$7.000,00, e quando se observa o print 
que V. Exa. coloca nas suas redes sociais, estabelecendo esse valor de 
R$14.000,00 que nunca existiu, é grosseira, é grosseira a adulteração, 
números diferentes, fontes de letras, figuras que têm no portal e não tem 
em outro, então V. Exa. deveria ter se preocupado, de fato, em checar 
a informação. Eu considero que V. Exa. como parlamentar atuante, eu 
não retiro essa qualificação de V. Exa., foi induzido ao erro, V. Exa. 
caiu numa pegadinha, caiu numa pegadinha e traz denúncias seríssimas 
contra servidores que são pais de família, contra o secretário Felipe 
Camarão que tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria, e 
se ofendeu quando V. Exa. imputou a ele algo que ele não cometeu. 
E é por isso que ele, também, por ter se sentido moralmente ofendido 
se manifestou nas redes sociais. E V.Exa., prontamente, também se 
contrapôs ao posicionamento dele. Então, eu faço essa manifestação 
para V.Exa. fazer uma ponderação e, se for necessário, constatando que 
V.Exa. foi induzido ao erro, fazer uma reparação pública e reconhecer 
que V.Exa. foi errado, e tem que ter mais atenção quando traz uma 
denúncia para cá para esta Casa, porque nós temos o direito, faz parte 
da nossa atuação parlamentar atuar, fiscalizar, denunciar, mas nós temos 
que ter um grau de responsabilidade muito grande com as denúncias 
que nós apresentamos aqui.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Zé Inácio, eu tenho todo respeito por V.Exa., eu nunca ofendi 
V.Exa., nunca ataquei V. Exa., nunca subi na tribuna desta Casa para 
atacar a gestão de Dilma ou de Lula, nem o PT, em respeito a V. Exa., foi 
um dos primeiros amigos que eu fiz nesta Casa. Respeitoso, atencioso, 
educado. E eu nunca fiz isso. E nem agora, V.Exa. me atacando de forma 
covarde, como V.Exa. está fazendo agora, eu não vou fazer isso com V. 
Exa. Vossa Excelência está dizendo que estou mentindo, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Induzindo ao 
erro, é isso que eu estou afirmando.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado, Vossa Excelência não entendeu nada do que eu falei. Eu 
não trouxe um print do WhatsApp, eu estou aqui com um documento 
retirado. Vossa Excelência estava dormindo ou não entendeu nada. 
Deputado, eu não vou ofender Vossa Excelência

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Ouvi tudo, 
deputado, acompanhei atentamente. Eu estou afirmando que o site foi 
adulterado, fraudado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
A denúncia de hoje não é para me indispor como os meus pares e, 
principalmente, com quem eu tenho apreço. Eu não vou fazer isso. 
Jamais eu vou usar os seus interesses neste momento para ficar contra 
Vossa Excelência. Eu vou rebater com as informações. Primeiro, 
Vossa Excelência diz que eu estou me precavendo ou não, orientado 
por advogado. Eu não estou me precavendo de nada. No vídeo que eu 
fiz ontem, às 18h, eu disse que ocupei a tribuna da Assembleia, fiz a 
denúncia, o site foi alterado, eu pesquisei e mostrei no meu vídeo ontem 
a informação de manhã, mostrei a informação de tarde e disse que o 
site tinha sido alterado. Eu não fui induzido a erro, eu não peguei uma 
postagem nos grupos em redes sociais e vim levianamente ocupar a 
tribuna da Assembleia para denunciar. Eu confirmei, eu constatei, eu 
fiscalizei. Deputado Zé Inácio, eu deixei Vossa Excelência falar...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Mas, foi isso 
que V. Exa. disse no início do seu pronunciamento que recebeu via 
WhatsApp.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Recebi a denúncia, eu não sou vidente, como é que eu ia descobrir que 
tinha erro? alguém denunciou inicialmente, alguém falou inicialmente 
e quando a pessoa denunciou inicialmente eu fui fazer a fiscalização de 
forma correta fui pesquisar, só rapidinho, na hora deputado Adelmo, eu 
em momento algum eu vim para me dispor com o deputado pelo amor 
de Deus! Só que V. Ex.ª parece que não atentou bem! Já dizia Mão Santa, 
senadora da República do Piauí: “Atentai e bem”, quer dizer preste 
atenção. O que eu falei? Que eu recebi a denúncia, por WhatsApp, e eu 
fui fiscalizar, eu fui verificar, eu fui constatar pessoalmente. A imagem 
está aqui para mostrar a V. Ex.ª o horário que foi fiscalizado. 
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só uma dúvida, 

deputado. V. Ex.ª fez vídeo da sua pesquisa no Portal da Transparência? 
V. Ex.ª tem vídeo? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado, quem é que faz o vídeo porque está lá verificando para poder 
trazer para... Então, agora, tem que fazer tudo isso?!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, eu digo 
porque V. Ex.ª sempre foi muito... Eu só quero saber se V. Ex.ª filmou a 
tela acessando o Portal da Transparência com essas informações.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado, eu solicito agora ao Presidente Othelino, à Mesa desta Casa, 
que faça uma auditoria nos computadores do Deputado Wellington e 
na documentação. Eu solicito, porque eu vou diretamente à Polícia 
Federal e ao Ministério Público. Eu ia fazer vídeo se eu achei que estava 
normal? Eu fui ao site da transparência e estava lá...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Porque V. Ex.ª 
faz tanto vídeo que eu imaginei que pudesse ter feito o vídeo filmando 
o Portal da Transparência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu 
fiz a fiscalização de uma, no dia 08, mas e somente ontem, depois 
que eu denunciei, é que eu entrei no gabinete e disse: “Assessores, 
por gentileza, verifiquem os outros membros do sindicato do 
Sinproesemma”, e foram verificar, deputado, foi durante a pesquisa. 
Já haviam pesquisado 09, já ia para o 10. Quando o sistema já estava 
todo alterado, me ligaram: “Deputado, nós estamos grampeado ou 
tem alguma coisa errada. O sistema já foi todo alterado”. Isso após 
a denúncia de manhã e meio-dia. Alguém alterou, é isso que eu estou 
dizendo para V. Ex.ª. Se alguém alterou, se alguém fraudou, não foi o 
Deputado Wellington. Voltando só ao Deputado Zé Inácio. Deputado Zé 
Inácio, quando eu recebi a denúncia, eu fui verificar. No vídeo, eu digo 
isso. Recebi várias denúncias e fui averiguar, fui fiscalizar e constatei 
que o salário da professora era de R$14.000,00. Denunciei na tribuna 
da Assembleia hoje e, agora à tarde, no vídeo eu digo isso, eu estou 
preparando um documento para levar para Secretaria da Educação. E o 
site está alterado. Inclusive é crime. Tudo que eu estou falando hoje eu 
falei já ontem...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É porque se 
tivesse vídeo, Deputado Wellington, seria uma prova de que, de fato, 
V.Exa. imprimiu diretamente do Portal da Transparência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – E é 
por isso que a gente precisa de perícia para poder fazer. Só para concluir 
...

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Me 
permita um aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só 
terminando. Primeiro a Deputada Helena. Então, Deputado Zé Inácio, 
só para concluir. Com todo respeito que eu tenho a V. Excelência, eu 
não fui induzido ao erro. Vou repetir para V. Excelência. O Deputado 
Wellington do Curso, professor Wellington, não foi induzido ao erro. 
O Deputado Wellington constatou, fiscalizou e imprimiu o documento 
e tem a data. E a data consta com salário de R$14.000,00. Mas é 
simples de resolver. Primeiro: a gente solicita, de forma oficial que seja 
encaminho à Assembleia Legislativa, o comprovante do pagamento na 
conta, porque o comprovante, o contracheque pode ser qualquer um, 
pode ser que o contracheque pode ter sido dobrado. Como o próprio 
Rafael Leitoa falou que os valores estavam dobrados. Pode ser que tenha 
tido esse erro, pode ser que houve esse erro também na hora de fazer 
o pagamento. Foi dobrado na hora de fazer o pagamento, porque está 
aqui no site da transparência e eu não tenho a capacidade de lhe dizer 
isso tecnicamente, não. Mas fui fazer uma consulta com o Consultor 
Legislativo da Assembleia e ele constatou que era de R$14.000,00 e que 
depois caiu para R$7.000,00. Então se teve um erro, um lançamento 
errado, alguém precisa ser investigado por isso, alguém precisa ser 
responsabilizado por isso. E ontem quem mandou alterar às 12h? Quem 
mandou mudar? Quem deu a senha? Quem ordenou? A gente precisa 
investigar isso. Mais uma vez, com todo o respeito a V.Exa., professor 
e Deputado Wellington não foi induzido ao erro. Eu não peguei um 

documento qualquer, vim para cá de forma leviana e fiz a denúncia. Eu 
constatei um dia antes, dia 08, e somente ontem que eu trouxe. E mais: 
eu peguei mais dez do sindicato, tem mais dez aqui que eu entrego para 
V. Exa. para que V. Exa. possa ver. Deputada Helena Duailibe. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE 
(aparte) – A minha preocupação, Deputado Wellington, é na reparação. 
Veja bem: nós estamos aqui falando e o senhor está colocando que 
encontrou no site. E nós também estamos afirmando, eu pelo menos 
estou colocando...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –... que 
é acessível a qualquer servidor e qualquer cidadão público do Estado 
do Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – 
Sim. Eu estou colocando aquilo que eu realmente vi e que eu tenho 
certeza, por acreditar no trabalho e na integridade do Secretário Felipe 
Camarão e também falei da Silvana, na servidora que eu tive o contato 
de perguntar, de conversar. Então a minha preocupação é muito grande 
com a reparação disso tudo, porque quando o senhor coloca que fizeram 
alguma adulteração, que não se sabe quem fez, mas quando você tenta 
jogar essa culpa aí é que o Secretário se chateou. Por quê? Porque foi a 
insinuação de que seria do Secretário, que seria da Servidora. Então é 
isso que eu acho que a gente tem que diferenciar. Eu acho que quando 
a gente faz uma denúncia, e aí quem fez essa sua denúncia, eu espero 
que quem tenha feito que tenha nome, que tenha identidade, que sejam 
pessoas realmente que só saiba quem fez, para não lhe colocarem de 
nenhuma forma numa situação difícil. Mas a gente tem que realmente 
apurar isso com muito detalhe. Eu estou lhe falando porque eu já fui 
gestora e eu lembro que uma vez teve uma manchete de um jornal dizendo 
assim, Helena Duailibe pode ser presa, por quê? Porque disseram para 
um cidadão que eu tinha feito um pagamento fora do prazo eleitoral. E 
aí ele tinha acesso a um jornal, o jornal foi e fez essa manchete. O meu 
pai quase infartou e a minha mãe que todos os valores me ensinaram de 
honestidade, ficaram sem entender nada, e aí eu fui provar que aquilo 
era um ato irresponsável de uma pessoa que não gostava de mim. Não é 
o seu caso, não estou falando que não é com V.Exa. V.Exa, é uma pessoa 
que vem defender aquilo que V.Exa. quer defender. Mas talvez quem 
lhe informou errado, não gosta do secretário, não gosta da servidora, 
isso a gente convive isso muito. Agora, a minha preocupação é, antes de 
fazer qualquer coisa, a gente tem que realmente apurar isso com muito 
cuidado, por quê? Porque as consequências são tamanhas para aquelas 
pessoas agredidas. Então eu gostaria de lhe pedir que a gente encerrasse 
isso e voltasse com os dados. Eu mesma farei todos os...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Como 
a senhora falou, e em respeito à senhora eu falei, eu estou me reportando 
ao presidente que tem o mesmo erro no Site da Transparência e ao 
Secretário de Finanças, tem o mesmo erro...

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – 
Pronto, nós vamos esclarecer sem dificuldade nenhuma. Agora, vamos 
ter cuidado, porque é como eu estou dizendo, essas pedras jogadas, elas 
não voltam, e as pessoas realmente têm famílias, as pessoas que sofrem 
uma situação como essa. E eu estou dizendo isso porque eu sofri, eu 
sofri uma calúnia dessa. E aí não só eu como eu disse, toda a minha 
família, e depois qual foi a reparação que a pessoa teve? Nenhuma. Nós 
somos pessoas e devemos ter esse cuidado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deputada Helena Duailibe, tanto é que não houve em momento alguma 
exposição de foto, de imagem, momento algum, são informações no 
Site da Transparência que todo e qualquer cidadão pode acessar e 
principalmente nós somos servidores públicos, temos nossos dados, 
nossas informações...

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Deputado 
Wellington, V. Exa. me permite também nessa mesma linha de 
raciocínio?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É só 
para Adelmo, rapidinho, deputado. 

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) - Eu vou 
falar só um minuto. Deputado Wellington do Curso, a Deputada Helena 
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foi brilhante, as pedras que são jogadas elas não retornam mais, mas eu 
estou olhando para V. Exa. nesse momento, Senhor Deputado, e terça-
feira eu vou trazer aqui os contracheques e o extrato das contas das 
professoras porque cai por terra a sua acusação, acusar uma pessoa da 
forma como V. Exa. acusou baseado nos dados e no afã de ter a mídia 
toda jogada para poder repercutir bem vai cair por terra na próxima 
terça-feira, porque a gente tem sim que denunciar e é o seu papel 
que V. Exa. faz isso aqui todos os dias, agora fazer de forma séria e 
sobretudo respeitando as famílias, porque as famílias da professora, 
de tantas professoras que tiveram foram agredidas, devem ter filhos, 
deve ter parentes, pai, mãe que sofreram com as acusações, terça-
feira o líder ou eu ou o líder, o vice- líder que está aqui vamos trazer 
os contracheques porque não vale o que está escrito lá, e outra coisa 
o Felipe Camarão que é uma pessoa ilibada, um homem de conduta 
ilibada todos nós conhecemos, que é um homem digno, com certeza, 
não tem nada a ver porque a Secretaria de Transparência e Controle é 
que faz , que coloca os dados , que leva os dados. Então, a Secretaria 
de Transparência e Controle é que deve responder por isso, e não a 
pessoa do senhor Felipe Camarão. Para encerrar, nós vamos solicitar 
os contracheques para trazer e acabar essa confusão, mostrando que o 
que vale é o que a pessoa recebeu e não se um erro, se foi uma fraude, 
se foi uma violação, mas, sobretudo, o que realmente os professores 
receberam. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado 
Wellington.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Deputado, 
V. Ex.ª. pode me conceder um minuto?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Gostaria também 
de pedir um minuto, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Adelmo, eu posso lhe fazer um pedido também, por gentileza? 
Já que vai solicitar, que solicite também, já que o senhor é da base do 
governo, solicite também essa auditoria que traz esse levantamento, 
esse relatório. Precisa de muita coisa não, tem como imprimir rapidinho 
um relatório da Secretaria de Transparência e Controle de todo 
movimento do site de transparência na data de ontem, das 9h até as 14h, 
por gentileza. Aí V. Ex.ª me apresenta junto também. Segundo: se V. 
Ex.ª puder também, já elimina mais o documento que vou ter que fazer 
aqui, solicite também a ordem bancária, não só o extrato, mas a ordem 
bancária que saiu do governo do Estado para depósito na conta, por 
gentileza. Eu lhe agradeço. Anote aí, por gentileza. Então, além da cópia 
dos contracheque e do extrato, V. Ex.ª traz também o relatório do site da 
transparência na data de ontem, dia 9, das 9h até as 14h, principalmente 
nesse horário das 12h, com a alteração que teve e também, se possível, 
como eu tinha pedido ao Deputado Rafael, o extrato da ordem bancária 
para gente possa confirmar. Agradeço. Muito obrigado. Com a palavra, 
a Deputada Socorro Waquim. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) 
- Deputado Wellington, eu lhe admiro bastante, a sua garra, sua 
tenacidade, acho isso correto, é o nosso papel de fiscalizador, mas eu 
vou nesta mesma linha de raciocínio de Dra. Helena. Eu fui prefeita 
e, quando fui prefeita, eu fui acusada de receber duplamente os meus 
subsídios. Depois de todo um processo, consegui provar na justiça que 
não foi, que só recebia aquele subsídio real. O que foi feito comigo foi 
uma fake news, foi uma maldade, foi uma questão política, mas eu lhe 
digo que nunca mais foi reparado o dano que foi feito a minha pessoa. 
Superei porque a gente tem uma vida ilibada e a gente olha para frente 
e sabe que o que a gente faz é correto e supera, mas nos filhos, na 
família, nos amigos, a dúvida sempre vai reinar. Então, eu acho que, 
neste momento, remete aqui à serenidade, à prudência de se fazer essa 
fiscalização, de realmente buscar esses dados com contundência. Ver 
na Secretaria de Educação para que essa denúncia, ao ser feita, venha 
revestida de toda veracidade e não venha trazer às pessoas aqui que 
são apontadas um prejuízo na sua moral. Eu entendo, volto a dizer, 
V. Exª. está no seu papel, é corretíssimo, mas entendo que é preciso 
ouvir o outro lado. É preciso ouvir o outro lado. É preciso a contra-
argumentação, e eu estou fazendo nessa direção, porque se trata de 

uma professora com16 anos dentro de um sistema. Trata-se também 
de outros professores. Trata-se de um secretário. Então a minha fala 
vai nessa direção de que realmente sejam feitas essas averiguações da 
melhor forma possível, com a maior veracidade possível. Que hoje o 
que mais tem na sociedade são fake news, e o que mais as pessoas têm 
feito é, às vezes, nos usarem para que a gente possa inflamadamente 
trazer esse tipo de debate. Então, assim, eu creio que será resolvido 
esse assunto da melhor forma possível, na semana, tanto por parte do 
Secretário Felipe como da sua parte, como da parte dos profissionais, 
para que essa verdade venha, para que realmente a gente possa aqui 
ter reparado, se for o caso, essas informações que foram colocadas à 
sua disposição. E se foram de uma forma maldoso para o senhor, essas 
pessoas também precisam ser punidas, seja quem alterou, seja quem 
fez, porque não é justo isso acontecer. Então é a minha palavra nesse 
sentido. Obrigada. E aqui a nossa luta sempre vai ser a mesma para 
melhorar o salário dos professores, remuneração. O senhor tem feito 
isso com policiais, com professores. Eu admiro essa sua tenacidade, 
mas, esse cuidado é necessário.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Muito obrigado. Deputada Socorro, é por isso que nós temos que ter 
essa coerência, porque eu tenho desde o primeiro dia de mandato na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. E mais uma vez: não houve 
tentativa de prejudicar, de atrapalhar ou o Secretário, ou qualquer um 
outro e nem que eu tenha sido induzido ao erro. Mais uma vez: eu 
mesmo confirmei. Eu mesmo constatei. A gente precisa verificar. E eu 
vou verificar com o Deputado Rafael Leitoa também que hoje, de forma 
muito cordial, esse nosso debate, a gente vai solicitar uma auditoria 
para saber o que aconteceu realmente. E se aconteceu realmente esse 
erro no site da transparência, quem cometeu esse erro? Por que estavam 
esses dados lá, essas informações? Rafael, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Só para 
concluir o assunto, Presidente, para não voltar à tribuna para o mesmo 
assunto. O Deputado Wellington afirma que consultou depois de receber 
uma denúncia no próprio portal da transparência, então é importante 
até pela veracidade e pela gravidade das acusações, deputado, de que, 
se for possível, V. Ex.ª coloca que imprimiu essas informações do seu 
computador da Assembleia. E como V. Ex.ª, inclusive, mencionou é 
importante o Presidente pedir uma perícia para ver se houve mesmo 
essas consultas, para que V. Ex.ª confirme o que está dizendo, ou se 
V. Ex.ª recebeu o que parece ser uma algo bem orquestrado contra 
o sindicato dos professores, obviamente seus adversários. Então é 
importante registrar também que se faça perícia no seu computador para 
saber se houve, de fato, da sua parte ou se apenas V. Exa. recebeu essas 
denúncias e ...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado Rafael, vamos encerrar. 
Deputado Wellington, encerrado, 30 segundos...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Um 
minuto...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Trinta segundos. V. Exa. falou 
mais de uma hora hoje: 29, 28...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deputado Rafael, é por isso que eu coloquei à disposição para que a 
gente possa verificar. Inclusive solicitei ao Deputado Adelmo que possa 
verificar esse relatório lá na transparência, porque, com certeza, no 
relatório vai aparecer se teve alguma alteração, se realmente existiu um 
erro no site e esse erro foi corrigido a partir de meio-dia, se estava lá 
errado e, após a denúncia, foi que se atentaram para tentar corrigir. Com 
certeza isso vai sanar todos os erros possíveis. E é por isso que estamos 
solicitando de forma oficial.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Bloco Parlamentar Independente, 
Deputado Arnaldo. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/ 
Solidariedade. Deputado Fábio Braga ausente. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
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DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o deputado Professor 
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhora Presidente, minha amiga Deputada 
Cleide, senhores deputados, deputadas, imprensa. Vou ver essa galeria 
da imprensa lotada, que sempre repercute os trabalhos da Assembleia. 
Deputado Wellington, não quis fazer aparte a V. Excelência, mas eu 
venho também corroborar com o que foi dito pelos colegas no sentido 
da servidora Silvana, e venho de forma muito respeitosa, deputado 
Wellington, a V. Ex.ª. Estou aqui atuando nesta Casa há mais de 7 anos, 
convivendo com V. Ex.ª, que faz um trabalho de maneira muito incisiva, 
dedicada, e que já fez muitas defesas de pautas que foram importantes 
a luta de V. Ex.ª. Eu lembro de muitas defesas aqui da tribuna que V. 
Ex.ª fez e ajudou o governo melhorar, eu lembro, mas nesse momento, 
Deputado Wellington, eu até entendi plenamente. Ontem eu não vim 
para a sessão, fiquei no remoto, estava doente ontem e fiquei hoje até 
04h da manhã no hospital, mas fiz questão de vir aqui hoje, por um único 
motivo, que era para pautar este assunto da servidora Silvana. A Silvana 
é minha amiga, há muitos anos, de Imperatriz, não na Prefeitura, ela é 
do Estado. Ela é professora de 40h e eu não poderia deixar de defendê-la 
não só por ser amiga, mas porque ela tem a verdade, e até para evitar que 
V. Ex. ª continue em um tema que, de repente, possa trazer um prejuízo 
a V. Ex.ª., um prejuízo não necessariamente no sentido jurídico. Temos 
a inviolabilidade da palavra, mas ela precisa ser pautada na verdade. 
Eu entendo que V. Ex.ª fez a pesquisa no site, como foi colocado aqui, 
e, de fato, levaria a essa linha que V. Exª colocou. Entretanto, como 
foi colocado por vários deputados aqui é possível sim que o Portal da 
Transparência tenha errado, porque se alguém tivesse que alterar um 
rendimento alteraria é para dizer que ganharia menos e não para dizer 
que ganha mais. Então alguém errou e é preciso investigar quem errou, 
é preciso que se identifique quem errou, porque a servidora Silvana, 
eu estou com todos os contracheques dela aqui. A servidora Silvana, 
o salário dela é de fato R$5.100, R$ 5.100, R$ 6.000 e pouco quando 
teve no decorrer do ano, nenhum ultrapassa o valor de R$7.000,00. É 
uma professora com 16 anos de SEDUC, professora de Matemática 
igual eu sou, e eu queria dizer de maneira assim muito especial das 
virtudes da Silvana, uma mulher honesta, íntegra, é uma pessoa 
dedicada na função que exerce, dedicada ao extremo, extremamente 
profissional, a Silvana é mãe e às vezes as palavras ferem. A Deputada 
Socorro colocou algo muito importante, nós não podemos e nem um 
momento cometer injustiça, ainda que em determinado momento, 
V.Exa. fez uma pesquisa no Site da Transparência e estava lá, mas o 
nosso papel aqui é justamente mostrar para que não se continue, porque 
a palavra uma vez lançada, ainda que venha a retratação, não repara 
plenamente. No caso da Silvana, a Silvana não é política, a Silvana 
é profissional, trabalhadora, então, se há algum debate a ser feito no 
âmbito da política, que faça com o seu marido, que é o presidente do 
Sinproesemma, seja no âmbito sindical ou no âmbito da política, mas 
não misturar as coisas. Ela está profundamente magoada, ela se sentiu 
profundamente ofendida, e com razão, e a indignação dos justos, pode 
verificar em qualquer situação, nesses mais de sete anos do governo 
Flávio Dino, se houve algum tipo de situação que a privilegiasse, senão 
os méritos próprios do seu trabalho, da sua competência, da função 
que ela desenvolve tão bem na Seduc. Então, Deputado Wellington, 
eu não venho aqui no sentido de condenar Vossa Excelência, mas 
venho chamar Vossa Excelência para uma reflexão porque, uma vez 
apresentadas todas essas documentações que Vossa Excelência solicitar 
a respeito da servidora, desde contracheques até os extratos bancários, 
que Vossa Excelência possa sair de uma injustiça que está cometendo, 
porque isso ofende, isso magoa, isso dói, sobretudo em quem não é 
da seara política. Vossa Excelência já foi vítima de injustiça e sabe o 
quanto doeu, porque injustiça dói, a injustiça é algo que machuca. Vossa 
Excelência geralmente acerta em pautas importantes, mas nessa aqui, e 
a manifestação de vários colegas nesta Casa, até de quem não conhece 
a Silvana, mas dessa aqui talvez as vozes dos vários colegas aqui que se 
manifestara, Deputada Helena, Deputada Socorro, Deputado Adelmo, 
Deputado Zé Inácio, Deputado Rafael e a minha, talvez sejam no 

sentido mais de orientar V. Ex.ª a não persistir em um tema que está 
prejudicando alguém que nada fez. Eu confio na sensatez de V. Ex.ª 
e reitero. Nós temos a inviolabilidade da palavra, mas a palavra tem 
que ser pautada na verdade, porque, do contrário, Deputado Ciro, se eu 
falar o que bem pensar, mas de repente não tiver a fundamentação da 
verdade, eu cometo injustiça. Eu entendo muito bem o contexto em que 
V. Ex.ª fez a denúncia, estava no portal, eu entendo muito bem, e nós 
temos aqui exatamente as provas que mostram que a servidora Silvana 
ganha exatamente o que ela merece, o que ela trabalha para receber, 
sem nenhum tipo de privilégio, longe de ser R$14 mil por mês, como 
foi dito, mas uma pessoa que trabalha e recebe o que o seu salário de 
40 horas permite receber. Recebe, trabalha na SEDUC, inclusive não 
ganha nenhuma gratificação a mais por trabalhar no administrativo da 
SEDUC, uma pessoa competente, dedicada, que tem tantos amigos, 
mãe, mulher. Eu estou certo de que V. Ex.ª haverá de refletir. E o que 
precisar da nossa informação, terá, porque eu sei que jamais V. Exa. 
quer ficar conhecido como uma pessoa que cometeu uma injustiça, 
que magoou alguém. Conto com a sensibilidade e a coerência de V. 
Excelência. Estou aqui à disposição no que precisar. O meu total apoio 
à minha amiga Silvana, amiga de muitas lutas. Silvana é de Imperatriz, 
na verdade, ela é de Sobral. Fui lá na casa da mãe dela em Sobral, 
conheci a família. Silvana morou muito tempo em Imperatriz. Veio 
para São Luís dar essa contribuição aqui na gestão, na SEDUC, muito 
depois disso que conheceu o Oliveira. Eu acho que nem presidente do 
SINPROESEMA era. Eu acho que se tem alguma pauta que deve ser 
colocada, seja na esfera política ou sindical, que se façam os debates 
com quem está à frente, mas nunca vincular, sobretudo, porque a 
Silvana ganha exatamente o valor que o seu trabalho permite. O meu 
total apoio à querida amiga Silvana. Muito obrigado, Presidente. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Eu acho que não tem mais quórum. 
Deputado Ciro, nós temos que ter seis. Nós somos quatro. Quem mais? 
São seis pessoas? Só tem um remoto? São cinco. Então, por falta de 
quórum, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no dia nove de março de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston, Betel Go-
mes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Edivaldo Holanda, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim.  Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Ar-
naldo Melo, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soa-
res, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Paulo Neto, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro e Zé 
Inácio Lula. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Pre-
sidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve oradores ins-
crito no Pequeno Expediente assim como não houve ‘’quórum” para 
deliberar a matéria constante da Ordem do Dia, que ficou transferida 
para a próxima Sessão Ordinária. Não houve orador inscrito no pri-
meiro horário do Grande Expediente e no tempo destinado aos Parti-
dos ou Blocos não houve manifestação dos Deputados. No Expediente 
Final manifestaram-se os Deputados Wellington do Curso e Carlinhos 
Florêncio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, 
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será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de março de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Ciro Neto  
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 206/2022, de 09 de março de 2022, exonerando ELINETE 
CORREA SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Téc-
nico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir 
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 207/2022, de 09 de março de 2022, nomeando JOSÉ CAN-
DIDO RODRIGUES JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 208/2022, de 09 de março de 2022, exonerando ALDO 
CESAR MENDES,  ANA YASMIN OLIVEIRA ANCELES, 
ARTEILDE GOMES DE SOUSA RIBEIRO, DEMERSON DE 
LIMA SILVA, FERNANDA CRISTINA PRIVADO SOARES e 
ROSA EMILIA RAMOS DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 209/2022, de 10 de março de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, exonerando, a pedido, FERNANDO ANTONIO 
MAGALHÃES DE SOUSA , do Cargo em Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 210/2022, de 10 de março de 2022, exonerando, a pedido,  
GABRIEL PONTES SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a 
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 211/2022, de 10 de março de 2022 e conforme a Lei nº 11.646 
de 13.01.2022, nomeando GABRIEL PONTES SILVA , para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em 
curso.

Nº 212/2022, de 10 de março de 2022, nomeando FERNANDO 
ANTONIO MAGALHÃES DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 213/2022, de 10 de março de 2022, e tendo em vista a Indi-
cação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão (Depu-
tado DUARTE JUNIOR), nomeando FRANCISCO DAS CHAGAS 
SILVA DOS SANTOS, ENDYA RANIELLE ALVES SILVA 
SILVEIRA, TATIANA SOARES DE CARVALHO FARIAS e 
MARIA ROSIRENE SILVA DOS SANTOS, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 010/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2895/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 24 de março às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para “Contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva 

e operacional no sistema de ar condicionado e refrigeração do prédio 
principal, guarita da sede social da ALEMA e Creche Escola Semen-
tinha”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 
sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, posteriormente em 
pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Li-
citações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo 
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, 
das 08:00 às 14:00 horas. São Luís, 09 de março de 2022 Gabriel Man-
zanno Dias Marques. Pregoeiro da ALEMA
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