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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
INDICAÇÃO Nº 5711/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5712/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5713/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente
à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência
contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5714/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio Borba Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização
da população acerca do enfrentamento da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5715/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar
Alves Ricardo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscien-
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tização da população acerca do enfrentamento da violência contra as
mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.

to o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5716/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando
Portela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5717/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Deibson Pereira Freitas solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agos-

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5718/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemilton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5719/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
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instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.

em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5720/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo Nonato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5721/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5722/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastiana Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5723/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
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exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5724/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenilda Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5725/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto
Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5726/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João
Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5727/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5728 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr.
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de recapeamento asfáltico na Avenida D, bairro Itaguará III, São José de Ribamar/
MA, CEP: 65110-000:
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de pavimentação, dificultando a vida
daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5729 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues, ao
Representante Legal da BRK no Maranhão e ao Governador do
Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de
serviços de infraestrutura (tais como pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário e limpeza), na seguinte rua do bairro Conjunto Novo
Horizonte, CEP: 65130-000, a saber:
• Rua E, da parte de baixo do Conjunto Novo Horizonte.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de infraestrutura na rua, em especial
durante o período chuvoso, dificultando a vida daqueles que vivem na
região.
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nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, o problema com a falta
de água tem causado diversos transtornos para a população e, mesmo
após diversas solicitações da população para a empresa responsável
(protocolo: 20221004782113, protocolo: 20221004668849, protocolo:
20221004823086, protocolo: 20221004823081), o problema persiste.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5731 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando de infraestrutura na Avenida
04, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar/MA, CEP:65130-000, com o
objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5732 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de infraestrutura na Rua 01, Cohabiano II, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110000, com o objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

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

INDICAÇÃO Nº 5730 / 2022

INDICAÇÃO Nº 5733 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental – CAEMA, o Sr. Marcos Aurélio Freitas e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Orleans Brandão Junior, solicitando serviços de regularização
do abastecimento de água potável na Rua 19, quadra 16, Residencial
Morada do Sol, localizado no bairro Vila Maranhão, CEP: 65090-842,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando análise da viabilidade de ser-
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viços de infraestrutura na Rua 12, Quadra 09, La Belle Park, Paço do
Lumiar/MA, CEP:65130-000.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5734 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de
infraestrutura (pavimentação asfáltica) na Rua Santa Rosa, no bairro
Ferventa/Maracanã, CEP: 65095-710, nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5735 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Rua São José, Divinéia Barragem, nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5736 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o
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Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando análise da viabilidade de
serviços de infraestrutura na Rua Principal, Vila Nojosa, Rio São João,
São José de Ribamar/MA,
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5737 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços de infraestrutura na Rua Benjamin Constant, no bairro Residencial Paraíso,
CEP: 65081-865, nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5738 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de recapeamento asfáltico na
Rua da Belira, no bairro Belira/Centro, CEP: 65025-130, nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5739 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
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Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de
infraestrutura na Rua Nova, no bairro Estiva, CEP: 65093-300, nesta
cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5740 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de infraestrutura na Rua Rio Munim, Loteamento Parque Rios, São José de Ribamar/
MA, CEP: 65110-000.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5741 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de pavimentação asfáltica e limpeza na Rua Voyage, no bairro Vila Maranhão, CEP:
65091-204, nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5742 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
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ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de recapeamento
asfáltico nas seguintes ruas no bairro da Divinéia, nesta cidade:
• Rua Rio Claro, CEP: 65066-431;
• Rua Bom Jesus, CEP: 65066-710;
• Rua Alto da Paz, CEP: 65067-862.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5743 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços
de infraestrutura na Avenida Chico Mendes Lote 02, Cidade Verde I,
Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000, com o objetivo de dar fim aos
transtornos causados a comunidade.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5744 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de infraestrutura na Avenida General Arthur
Carvalho, Santa Rosa, São Luís/MA, CEP: 65068-425, com o objetivo
de dar fim aos transtornos causados a comunidade.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5745 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo,
o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços
de infraestrutura na Rua 14, Jota Lima, São José de Ribamar/MA, CEP:
65110-000.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5746 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula
Azevedo Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene
Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão,
solicitando serviços de infraestrutura na Avenida Chico Mendes, Cidade
Verde II, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000, com o objetivo de dar
fim aos transtornos causados a comunidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de infraestrutura nas ruas, dificultando
a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5747 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o
Sr. Carlos Brandão, solicitando análise da viabilidade de serviços de
infraestrutura na Rua Projetada, Vila Conceição, João de Deus, São
Luís/MA, CEP: 65057-719.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5748 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
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Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de recapeamento asfáltico
na Travessa São Carlos, Divinéia, Olho D’Água, São Luís/MA, CEP:
65068-052.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5749 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr.
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de pavimentação asfáltica nas seguintes ruas do bairro
Trizidela Itaguará III, em São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000:
• Rua 8;
• Rua 9;
• Rua 10;
• Rua 11;
• Rua 12.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de pavimentação asfáltica, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5750/2022
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 Governador, Senhor Carlos Orleans
Brandão Junior e ao Secretária de Estado da Saúde, Sr. Thiago Fernandes, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial
nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5751/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio Silva
Sousa, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial
nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de
enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5752/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Afonso
Cunha - Arquimedes Barcelar, solicitando adoção de medidas para
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concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe
a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5753/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Água Doce
do Maranhão, Thalita e Silva Carvalho Dias, solicitando adoção de
medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do
técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5754/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre
William, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de
enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5755/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas
- Kedson Araújo Lima, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5756/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Altamira do Maranhão - ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5757/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do
Maranhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do
enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e
da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
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Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5758/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre do
Pindaré - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, solicitando
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da
parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5759/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba Itamar Nunes Vieira, solicitando adoção de medidas para concessão
do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem,
do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5760/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do
Maranhão - Nelene da Costa Gomes, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5762/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amarante do Maranhão - Vanderly Gomes Miranda, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5762/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba,
Helder Lopes Aragão, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5762/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba,
Helder Lopes Aragão, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5763/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anapurus, VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, solicitando
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da
parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
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a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5764/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5765/2022
Senhor Presidente
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã,
Flávio Amorim Muniz, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5766/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana
Marão Felix, solicitando adoção de medidas para concessão do piso
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
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colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5767/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro
Fernandes Ribeiro, solicitando adoção de medidas para concessão
do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem,
do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5768/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui Fernandes Filho, solicitando adoção de medidas para concessão do piso
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
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absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5769/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, solicitando adoção de medidas para
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe
a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5770/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN
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BRANDAO DE FARIAS, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5771/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira,
CARLA FERNANDA DO REGO GONCALO, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5772/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri,
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5773/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacurituba,
LETICIA LIBIA BARROS COSTA, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
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Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5774/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Balsas, ERIK
AUGUSTO COSTA E SILVA, solicitando adoção de medidas para
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe
a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5775/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barão de Grajaú
–CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, solicitando adoção de medidas para
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe
a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
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Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5776/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barra do
Corda, Rigo Alberto Teles de Sousa, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5777/2022
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 indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barreirinhas,
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5778/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bela Vista do Maranhão, JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, solicitando
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da
parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5779/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Belágua, Herlon
Costa Lima, solicitando adoção de medidas para concessão do piso
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5780/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bequimão,
João Batista Martins, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
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safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5781/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Benedito
Leite, RAMON CARVALHO DE BARROS, solicitando adoção de
medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do
técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5782/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bernardo do
Mearim, ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, solicitando
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da
parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
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Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5783/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Boa Vista
do Gurupi, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA,
solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5784/2022
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 indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom jardim, CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5785/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Jesus das
Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5786/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Lugar,
Marlene Silva Miranda, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5787/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo de Areia,
FRANCISCO ALVES DA SILVA, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5788/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo, JOSÉ
FARIAS DE CASTRO, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei
14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5789/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti Bravo,
Luciana Borges Leocadio, solicitando adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
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a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5790/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti, JOSÉ
ARNALDO ARAUJO CARDOSO, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5791/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriticupu, JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5792/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buritirana,
TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
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colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5793/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cachoeira Grande, RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5794/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajapió,
Marcone Pinheiro Marques, solicitando adoção de medidas para
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe
a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
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de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5795/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajari, Constancio Alessanco Coelho De Souza, solicitando adoção de medidas para
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe
a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5796/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Campestre do
Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5797/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cândido Mendes, JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5798/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cantanhede,
JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, solicitando adoção
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro,
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5799/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Capinzal do Norte, ANDRE PEREIRA DA SILVA, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5800/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carolina,
ERIVELTON TEIXEIRA NEVES, solicitando adoção de medidas
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme
dispõe a Lei 14.434/2022.
A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a
Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.
Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.
Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante
categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0862/2022. DEVEDOR(A): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. CREDOR(A): INFINITY LOCAÇÃO
SERVIÇOS E GESTÃO LTDA-ME, CNPJ nº 23.098.439/0001-02.
OBJETO: reconhecimento da dívida no valor de R$ 152.220,12 ( cento
e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte reais e doze centavos), em favor
da empresa INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA-ME, referente a diferença salarial decorrente da Convenção Coletiva nº
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2021/2021, para o exercício de 2021, de acordo com o que determina o
artigo 37, da Lei nº 4.320/64. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:
12/08/2022. ASSINATURA: Deputado OTHELINO NOVA ALVES
NETO – Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO. São Luís–MA, 15 de agosto de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral
P O R T A R I A Nº 1091/2022
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando nº 061/2022-DSMO,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MARCELO SEREJO CASTRO,

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
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matrícula nº 1630672 e KATYANE RIBEIRO VASCONCELOS, matrícula nº 1636505, ambos lotados na Diretoria de Saúde e Medicina
Ocupacional, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto no Pregão Eletrônico nº 023/2022, do Processo Administrativo nº 0248/2022-ALEMA, que tem como objeto a contratação de
empresa que forneça materiais de consumo do tipo medicamento e material médico-hospitalar, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de agosto de
2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

