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SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Titulares
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  17 / 08 / 2022 – 4ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 17.08.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I - VETO 
EM DISCUSAO E VOTAÇAO

ÚNICO TURNO

1. VETO INTEGRAL DE AUTORIA DO PODER EXECU-
TIVO, AO PROJETO DE LEI N° 100/2022, QUE GARANTE AO 
EX-JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL O INGRESSO GRA-
TUITO NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DE TODO O ESTADO DO 
MARANHÃO EM DIAS DE JOGOS. COM PARECER Nº 454/2022, 
PELA REJEIÇÃO DO VETO, APRESENTADA PELA  COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR – DEPUTADO ADRIANO. 

2. VETO INTEGRAL DE AUTORIA DO PODER EXE-
CUTIVO, AO PROJETO DE LEI N° 107/2022, DISPÕE SOBRE 
A REPARTIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR 
CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SO-
BRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADO-
RIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 
(ICMS), PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS, NA FORMA DO INCI-
SO II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 158 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. COM PARECER Nº 442/2022, PELA MANUTENÇÃO 
DO VETO, APRESENTADA PELA  COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA.

II – MEDIDAS PROVISÓRIA
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE 

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 389/2022, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 048 /2022, QUE 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E A REESTRUTURAÇÃO DE UNI-
DADES DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, DA POLÍCIA 
CIVIL E DO CENTRO TÁTICO AÉREO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 390/2022, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 050/2022, ALTERA 
A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTA-
DO DA AGRICULTURA FAMILIAR E CRIA CARGOS EM COMIS-
SÃO NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

III - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE  

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2022, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI COM-
PLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 
(CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ES-
TADO DO MARANHÃO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 

PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA RELATOR DEPUTADO 
MÁRCIO HONAISER; DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCA-
LIZAÇÃO E CONTROLE - RELATOR DEPUTADO PROFES-
SOR MARCO AURÉLIO. 

IV - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

            1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ 
Nº 207, 193/2022)

6. PROJETO DE LEI Nº 330 /2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO 
PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMEN-
TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

7. PROJETO DE LEI Nº 356/2022, DE AUTORIA DA DE-
FENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, A PAR-
TIR DE 01/10/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE DEFENSOR 
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE A CRIAÇÃO 
DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - DPE/MA. DEPENDE 
DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

V - PARECERES EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

8. PARECER Nº 479 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 259/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DETINHA, ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A INSTITU-
CIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E ATENDIMEN-
TO ÀS MULHERES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, VISANDO GARANTIR 
ACESSIBILIDADE A TRADUTOR E INTÉRPRETE EM LIBRAS, 
NAS DELEGACIAS ESPECIAIS DA MULHER, HOSPITAIS E UNI-
DADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. RELATOR 
DEPUTADO ARISTON SOUSA.

9. PARECER Nº 480 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 440/2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO INCISO 
I DO ART. 10 DA LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA.

 VI – PARECER CONTRÁRIO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO  

10.  PARECER Nº 400/2022, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁ-
RIO AO PROJETO DE LEI Nº 205/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE ESTABELECE MEDIDAS 
PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO ESTADO DO 
MARANHÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
DE ACORDO COM A NORMA CULTA OFICIAL E ORIENTAÇÕES 
LEGAIS DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  A AUTO-
RA RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 199/2022, CONFORME O § 
4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACA-
TADA A DECISÃO PELA MESMA. – RELATOR DO PARECER 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA. 

VII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
203/22) 

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
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034/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª. HELENA DUAI-
LIBE, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE 
AO CORONEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA. 

VIII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA 

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
047/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À FRAN-
CISCO JOSÉ HONAISER. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

IX - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINARIA  

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
001/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
036/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS NETO EVANGELIS-
TA E OTHELINO NETO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE AO SENHOR ALBERTO PESSOAS BASTOS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA 

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
037/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO 
E CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MA-
RANHENSE AO SENHOR GABRIEL SANTANA FURTADO SOA-
RES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA.

X - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

15. REQUERIMENTO Nº 211/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO FÁBIO BRAGA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REA-
LIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2022, DE AUTORIA DO PODER 
JUDICIÁRIO.

16. REQUERIMENTO Nº 214 /2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO 
E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA O VETO TOTAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 107/2022, ENCAMINHADO PELA MENSA-
GEM Nº 31/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

17. REQUERIMENTO Nº 215/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO 
E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 
340/22022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

18. REQUERIMENTO Nº 213/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBSTITUÍDA A ENTREGA DA 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”, 
AO ARCEBISPO EMÉRITO DE SÃO LUÍS DOM BELISÁRIO DA 
SILVA, NO DIA 01/09/22, PELA ENTREGA DA MEDALHA DO 
MÉRITO LEGISLATIVO “TEREZINHA REGO” PARA À SENHO-

RA MARIA DO SOCORRO DE MOURA MATOS.
19. REQUERIMENTO Nº 206 /2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ADELMO SOARES, SOLICITANDO QUE SEJA DISCU-
TIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA EM UMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE 
SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE SUA AUTORIA.

20. REQUERIMENTO Nº 209 /2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OU-
VIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE 
EM COMEMORAÇÃO AOS 39 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS 
DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO 
(ADEPOL)

XI - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA 

21. REQUERIMENTO Nº 212/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA BETEL GOMES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA SES-
SÃO PLENÁRIA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO 
DE FORÇA MAIOR.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 17/08/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
Não há proposições em primeira sessão nesta data.

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

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

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

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

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

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 359/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE 
SOBRE A CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA O POLI-
CIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR ESTUDANTE E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

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

Diretoria Geral de Mesa, 17 de agosto de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.           
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda. 

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
Secretário em exercício, Deputado Edivaldo Holanda, para fazer a 
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e Ata) – Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário em exercício, Deputado Zito Rolim, para 
fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 365 / 2022.

Institui no Calendário de Eventos 
do Estado do Maranhão, o Dia Estadual 
da Juventude Católica Maranhense e 
dá outras Providências.

Art. 1º - Fica instituído, no Calendário de Eventos do Estado 
do Maranhão, o Dia Estadual da Juventude Católica Maranhense, a ser 

comemorado anualmente no primeiro domingo do mês de outubro.
Art. 2º - O dia terá como finalidade a mobilização das Igrejas e 

Instituições católicas maranhense, que podem realizar, neta data, pa-
lestras workshopes, congressos, cruzadas evangelísticas e de impacto, 
eventos de clamor ou qualquer outro evento que tragam reflexões e aju-
dem a juventude católica a enfrentar problemas sociais e venham criar a 
cultura da Paz, dentre outros temas relacionados a Juventude.

Art. 3º - O Dia Estadual da Juventude Católica Maranhense, será 
incluído no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, em 16 / agosto / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
A apresentação deste projeto de lei justifica-se devido à necessi-

dade de homenagear a Juventude Católica Maranhense, pois a cada dia 
vemos, jovens, sábios, eloquentes e participativos em projetos sociais 
de diversos segmentos cristãos e precisam traduzir para a sociedade a 
esperança de um futuro melhor, através de um dia exclusivo voltado 
para exposição da Fé Cristã através de diversos eventos.

Visando reconhecer o precioso papel da Juventude Católica Ma-
ranhense no Estado do Maranhão, e justificando a importância desses 
jovens, que de forma inequívoca prestam serviços relevantes à socieda-
de maranhense, levando a palavra de Deus e Paz aos que necessitam.

Na data haverá seminários, palestras, debates e diversas discus-
sões estimulando os jovens a permanecerem na fé em Cristo e fomentar 
a cultura da Paz, além de workshopes, clamores, dentre outros, no intui-
to de conscientizar os jovens e a população em geral para a valorização 
da Juventude católica.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, em 16 / agosto / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 366 / 2022 

Considera de Utilidade Pública a 
Associação dos Cadeirantes Eficientes 
de Açailândia - ACEA, no Município de 
Açailândia - MA.

Art. 1°. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação dos 
Cadeirantes Eficientes de Açailândia – ACEA, com Sede e Foro no Mu-
nicípio de Açailândia – MA.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 10 de 
agosto de 2022. - DEP. DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Senhor Roclides Castro de 
Lima. 

Art. 1º Fica concedido o título de cidadão maranhense ao Se-
nhor Roclides Castro de Lima, natural da cidade de Petrolina, Estado 
de Pernambuco. 

Art. 2º Esta Resolução Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de agosto de 2022. – VINICIUS LOURO 
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– Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA 

Roclides Castro de Lima é natural da cidade de Petrolina, no Es-
tado de Pernambuco, médico e odontólogo, casado com Patricia Caval-
cante, pai de dois filhos, Henrique e Vinícius. 

Chegou em São Luís em fevereiro de 1998, no ano seguinte 
ingressou no curso de Odontologia da Universidade Federal do Ma-
ranhão, no ano de 2003 foi aprovado no cursar Medicina também na 
UFMA. Nesse tempo, já formado como dentista, trabalhou em clínicas 
na capital e no interior. 

O Dr. Roclides teve a oportunidade de trabalhar em várias cida-
des do Estado do Maranhão: como Tutoia; São José de Ribamar; Pe-
nalva; São Benedito do Rio Preto; Urbano Santos e Belágua. Nesses 
locais por onde passou sempre prezou pelas amizades e retidão nas suas 
condutas, legado que herdou de seus pais, Francisco Roques e Marga-
rida de Castro. 

No decorrer de sua vida profissional procurou se especializar e 
teve a oportunidade de cursar a pós-graduação de videocirurgia em Bra-
sília- DF, cirurgia do aparelho digestivo e o mestrado na Escola Paulista 
de Medicina (UNIFESP) em São Paulo- SP. 

Atualmente o Dr. Roclides é cirurgião concursado e preceptor da 
Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Presi-
dente Dutra da Universidade Federal do Maranhão/UFMA, onde tam-
bém é professor voluntário para alunos da graduação do curso de Medi-
cina/UFMA; é professor de pós-graduação de videocirurgia e robótica e 
já coordenou vários cursos na área pelo país. 

Também é membro titular das seguintes sociedades médicas: 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica 
(SOBRACIL); Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD); So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM); Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões (CBC); Sociedade Brasileira de Hérnias; 
e International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Di-
sorders (IFSO). 

Como médico concursado da Secretaria de Segurança do Estado 
do MA, lotado no IML de São Luís e em 2019 recebeu o desafio de aju-
dar na implementação do programa de cirurgia robótica de um hospital 
privado da capital, fazendo parte da equipe que realizou a 1ª cirurgia 
robótica na especialidade de cirurgia geral do estado do Maranhão em 
2020. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de agosto de 2022. - VINICIUS LOURO 
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049 / 2022

Concede a Medalha “João do Vale” 
ao Sr. João Marcello Gomes Silva.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º - É concedida a Medalha “João do Vale” Sr. João Marce-
llo Gomes Silva.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de agosto de 2022. - Wendell Lages - Depu-
tado Estadual

JUSTIFICATIVA

João Marcello Gomes Silva, nascido dia 07 de novembro de 1999 
no município de Pindaré-Mirim MA, filho biológico de Claudia Gomes 
Silva e Marcelo Meireles Ferro e criado por João Damaceno Silva, João 
Marcello é filho único de sua mãe. Atuante na cultura em todo Mara-
nhão, João Marcello é militante das culturas populares e tradicionais, 

assim como um dos mais jovens fazedores de cultura do seu município, 
atuante em todos os âmbitos da cultura, apoia todas as manifestações 
religiosas do município.

João Marcello, ou compadre João Marcello como é conhecido, 
ganhou destaque por combater a intolerância religiosa de povo tradicio-
nais de terreiros do Vale do Pindaré e por sempre está a favor das causas 
culturais e religiosas do município.

O Terreiro de Mina Boqueirão do Rei Sebastião (Tenda São Se-
bastião) foi fundado em 10 de novembro de 2007 por João Marcello 
Gomes Silva, João Marcello de Oxóssi) (nome no santo) no fundo do 
seu quintal para de fim de suas obrigações.

Por ser tão jovem, iniciou suas primeiras filhas de santo logo no 
seu início de jornada e ganhou notoriedade por receber pessoas da alta 
sociedade, políticos e empresários que os procuravam.

No decorrer de sua vida, o jovem por meio de suas amizades com 
pessoas da alta, foi procurado para dá suporte as manifestações da sua 
terra, sendo um dos líderes absolutos das Comunidades Tradicionais.

Em 20 de janeiro de 2021, fundou o Instituto Maracá, instituição 
sem fins lucrativos tem o objetivo de difundir a doutrina espírita, por 
meios possíveis e admissíveis; desenvolver a prática da caridade espi-
ritual, moral e material por todos os meios ao seu alcance dentro dos 
princípios da doutrina espírita, desenvolvendo para tanto, atividades 
nas áreas assistencial, cultural, beneficente e filantrópica; lutar contra 
o preconceito e a intolerância religiosa através de campanhas de cons-
cientização; buscar espaço na sociedade para a realização dos trabalhos 
culturais e religiosos afro brasileiro e outros objetivos que nos cabe 
mediante ao estatuto social.

É importante destacar outras atividades, como também principais 
do instituto, políticas públicas nas áreas da educação, meio ambiente, 
assistência social, saúde e diversos programas que criamos para atender 
as demandas e ofícios dos associados.

O instituto Maracá é uma instituição sem fins lucrativos que aten-
de toda sociedade do Vale do Pindaré e principalmente as Comunidades 
Tradicionais de Terreiro sem desigualdade raça, cor, religião, opção se-
xual ou partidária.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de agosto de 2022. - Wendell Lages - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5842/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Filome-
na do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
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ram 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 5843/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa 
Helena, Zezildo Almeida, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5844/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Inês, Fe-
lipe dos Pneus, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-

de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5845/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia, 
Francilene Paixao De Queiroz solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5846/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
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cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa 
Luzia do Paruá, Vilson Ferraz, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5847/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Quitéria 
do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5848/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa 
Rita, Hilton Gonçalo De Sousa, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5849/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santana 
do Maranhão, Marcio Santiago, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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.
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Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-

safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5850/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Amaro 
do Maranhão, Leandro Moura, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5851/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo 
Antônio dos Lopes, Emanuel Lima 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 

Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5852/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Be-
nedito do Rio Preto, Wallas 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5853/2022

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 indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bento, 
Carlos Dino Penha, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5854/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos 
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5855/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bernardo, 
João Igor, solicitando adoção de medidas para concessão do piso sa-
larial 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5856/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Félix de 
Balsas, Marcio Pontes, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 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 passa-
ram 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 5857/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco 
do Brejão, Ronei Alencar, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5858/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francis-
co do Maranhão, Adelbarto Rodrigues Santos 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5859/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João Ba-
tista, Emerson Livio Soares Pinto, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5860/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Do-
mingos do Maranhão, Kleber Alves De Andrade, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5861/2022

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do 
Carú, ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, solicitando 
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do en-
fermeiro, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5862/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
do Paraíso, Roberto Regis De Albuquerque, solicitando adoção de 
medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5863/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
do Soter, Joserlene Silva Bezerra De Araújo, solicitando adoção de 
medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5864/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José de Ri-
bamar, Julio Cesar De Sousa Matos, solicitando adoção de medidas 
para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5865/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
dos Patos, Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando adoção de 
medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5866/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José 
dos Basílios, Creginaldo Rodrigues De Assis, solicitando adoção de 
medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5867/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São 
Luís, Eduardo Braide, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5868/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Luís Gon-
zaga do Maranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, solicitando 
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do en-
fermeiro, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5869/2022

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Mateus do 
Maranhão, Ivo Rezende, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5870/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro da 
Água Branca, Marília Gonçalves, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2022 15
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5871/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro dos 
Crentes, Romulo Costa Arruda, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5872/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São 

Raimundo do Doca Bezerra, Seliton 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5873/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubi-
nha, Santos Franklin, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5874/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo 
das Mangabeiras, Accioly Cardoso, solicitando adoção de medidas 
para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5875/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Vicente 
Ferrer, Adriano Freitas, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5876/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Roberto, 
Danielly Trabulsi, solicitando adoção de medidas para concessão 
do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5877/2022

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador La 
Rocque, Bartolomeu Gomes Alves, solicitando adoção de medidas 
para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
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gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5878/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador Ale-
xandre Costa, Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5879/2022

Senhor Presidente,

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

Maranhão, Valdine De Castro Cunha 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5880/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sítio Novo, 
Antonio Coelho Rodrigues, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5881/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do 
Riachão, Walter Azevedo, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5882/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do 
Norte, MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5883/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tasso Fragoso, 
Roberth Cleydson Martins Coelho, solicitando adoção de medidas 
para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5884/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timbiras, 
Dr. Antonio Borba, 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.
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A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 

a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5885/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Trizidela do 
Vale, Dr. Deibson Bale, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5886/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timon, 
DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5887/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tuntum, Fer-
nando Pessoa, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
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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 5888/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tufilândia, 
Vildimar Alves Ricardo, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5889/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turilândia, 
Paulo Curio, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5890/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turiaçu, Ede-
sio Cavalcanti, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5891/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Urbano San-
tos, Clemilton Barros Araújo solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
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fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5892/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tutóia, 
Raimundo Nonato Abraão Baquil, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5893/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Viana, Carlos 
Augusto Furtado Cidreira, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5894/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vargem Gran-
de, Jose Carlos De Oliveira Barros, solicitando adoção de medidas 
para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
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ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5895/2022

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

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vila Nova dos 
Martírios, Jorge Vieira, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5896/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitorino Frei-
re, Luanna Martins Bringel Rezende, solicitando adoção de medidas 
para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5897/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitória 
do Mearim, Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5898/2022

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) Estreito, Leoar-
ren Tulio De Sousa Cunha, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5899/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Esperantinópolis 
– Aluisio Carneiro Filho, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5900/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, 
Ailton Mota Dos Santos, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5901/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Duque Bacelar, 
Francisco Flávio Lima Furtado, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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.
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Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-

safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5902/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Davinópolis, Rai-
mundo Nonato De Almeida Santos, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5903/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, Aldo 
Luis Borges Lopes, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 

Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5904/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fernando Falcão, 
Raimunda Da Silva Almeida, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5905/2022

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) Formosa da Ser-
ra Negra, Cirineu Rodrigues 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5906/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortaleza 
dos Nogueiras, Luiz Natan Coelho Dos Santos, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5907/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, 
Sebastião Pereira Da Costa Neto, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5908/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, 
Shirley Viana Mota, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5909/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Gonçalves 
Dias, Antonio Soares De Sena, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5910/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Ar-
cher, Antônia Leide Ferreira Da Silva Oliveira, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5911/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Edi-
son Lobão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5912/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Eugênio Barros, Francisco Carneiro 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5913/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Luiz Rocha, José Orlanildo Soares 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-

ram 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 5914/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Newton Bello, Roberto Silva Araujo, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5915/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governa-
dor Nunes Freire, Josimar Alves 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
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gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5916/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Graça Aranha, 
Ubirajara Rayol Soares, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5917/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, 
Mercial Lima De Arruda, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5918/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guimarães, 
Osvaldo Luís Gomes, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5919/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Humberto 
de Campos, Luis Fernando Silva Dos Santos, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5920/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Icatu, Wala-
ce Azevedo Mendes, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5921/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé do Meio, 
José Almeida De Sousa, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5922/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, 
Erlanio Furtado Luna Xavier, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
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fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5923/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, 
Francisco De Assis Andrade Ramos, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5924/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava 
do Grajaú, Jovaldo Cardoso Oliveira 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5925/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru Mirim, 
Benedito De Jesus Nascimento Neto, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
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ram 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 5926/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do 
Maranhão, Lúcio Flávio Araújo, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5927/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jatobá, Carlos 
Roberto Ramos Da Silva, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5928/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jenipapo 
dos Vieiras, Arnobio De Almeida 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5929/2022

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 indica-
ção seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa, 
Vilson Soares Ferreira Lima, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5930/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia, 
Raimundo Da Silva Santos, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5931/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do Mara-
nhão, Antonio Rodrigues Do Nascimento 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5932/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago da Pedra, Maura 
Jorge Alves De Melo Ribeiro, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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.
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Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-

safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5933/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago do Junco, 
Maria Edina Alves Fontes, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5934/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos 
Rodrigues, Valdemar Sousa Araujo 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 

Lei 14.434/2022.
Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5935/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex 
Cruz Almeida, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5936/2022

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) Lagoa do Mato, 
Alexsandre Guimaraes Duarte, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5937/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Grande do 
Maranhão, Francisco Neres Moreira Policarpo, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5938/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado Novo, 
Ana Lea Barros Araujo, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5939/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos, 
Dirce Prazeres Rodrigues, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5940/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germa-
no Martins 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5941/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues, 
Gilberto Braga, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5942/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães 
de Almeida, Nonato Carvalho, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5943/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do 
Sena, Lindomar Lima De Araujo, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5944/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, 
Maria Deusa Lima Almeida, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5945/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeit(a)a de Mata Roma, 
Besaliel Freitas Albuquerque, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5946/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matinha, 
Linielda Nunes Cunha, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias 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 impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5947/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões, 
Ferdinando Araujo Coutinho solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5948/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-

cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões 
do Norte, Solimar Alves 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5949/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão, 
José Augusto, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5950/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirador, Ma-
ria Domingas Gomes Cabral, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5951/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Miranda do 
Norte, Angelica Maria Sousa Bonfim, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5952/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirinzal, 
Amaury Santos Almeida, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5953/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Monção, 
Claudia Silva, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, 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, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5954/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Montes 
Altos, Domingos França, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5955/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Morros, 
MILTON JOSE SOUSA SANTOS, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5956/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nina 
Rodrigues, Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5957/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Colinas, 
Josei Rego 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5958/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, 
Daniel Franco De Castro, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-

safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5959/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Olinda 
do Maranhão, Iracy Weba, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5960/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olho d’Água 
das Cunhãs, Glauber Azevedo, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5961/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda Nova 
do Maranhão, Conceição De Maria Cutrim Campos, solicitando 
adoção de medidas para concessão do piso salarial nacional do en-
fermeiro, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5962/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paço do Lu-
miar, Maria Paula Azevedo Desterro, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5963/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, 
Edilson da Alvorada, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
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ram 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 5964/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, Va-
nessa Furtado, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5965/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parnarama, 
Raimundo Silveira, solicitando adoção de medidas para concessão 
do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-

de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5966/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem 
Franca, Marlon Torres, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5967/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
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seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, 
Enoque Mota, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5968/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson 
Machado, solicitando adoção de medidas para concessão do piso sa-
larial 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5969/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, 
Raimundinho Lidio, solicitando adoção de medidas para concessão 
do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram 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 5970/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro 
do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, solicitando adoção 
de medidas para concessão do 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 en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
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 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 passa-
ram 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 5971/2022

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 Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissemi-
nação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância do 
aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5972/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor 
Arquimedes Américo Bacelar, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 

para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5973/2022

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 Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURA-
DO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5974/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
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pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5975/2022

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 Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5976/2022

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 Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5977/2022

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 Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURA-
DO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5978/2022

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 Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
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aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5979/2022

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 Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5980/2022

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 Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO refe-
rente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 

do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5981/2022

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 Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5982/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder 
Lopes Aragão, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
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ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5983/2022

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 Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO 
referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5984/2022

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 Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-

nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5985/2022

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 Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5986/2022

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 Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dis-
seminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância 
do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
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ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5987/2022

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 Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5988/2022

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 Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5989/2022

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 Axixá, Senhora  Maria Sônia Oli-
veira Campos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5990/2022

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 Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.
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Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5991/2022

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 Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO refe-
rente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5992/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-

tância do aleitamento materno.
Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5993/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5994/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
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disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à impor-
tância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5995/2022

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 Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5996/2022

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 Barra do Corda, Senhor Rigo 

Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO refe-
rente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5997/2022

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 Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5998/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, 
Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO 
DOURADO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5999/2022

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 Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissemi-
nação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância do 
aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 6000/2022

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 Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 6001/2022

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 Bequimão, Senhor  João Batista 
Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha AGOSTO DOURADO referente à importância 
do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 6002/2022

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 Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOURA-
DO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 6003/2022

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 Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO DOU-
RADO referente à importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 6004/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha AGOSTO DOURADO referente à 
importância do aleitamento materno.

Iniciada no ano de 1992 pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a Campanha Agosto Dourado teve início oficial no Brasil no 
ano de 2017 pela Sociedade de Pediatria (SBP). No ano corrente, o Mi-
nistério da Saúde lançou a campanha com o tema: “Apoiar a amamenta-
ção é cuidar do futuro”. O nome faz alusão ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano e tem por objetivo precípuo fortalecer a importância do 
aleitamento materno.

Especialistas apontam que os benefícios da amamentação até, 
pelo menos, os seis meses de idade são muitos, tanto para o bebê quanto 
para a mãe. É por meio da amamentação que o bebê recebe anticorpos 
extremamente importantes para sua saúde. Ademais, aponta-se que a 
partir do aleitamento materno reduzem-se os riscos de hipertensão, dia-
betes e colesterol alto. Além disso, embora o foco seja a saúde do bebê, 
as mães também são alvo de benefícios haja vista que a amamentação 
diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto já 
que o útero se contrai e volta ao tamanho normal rapidamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 6005/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6006/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6007/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6008/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6009/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6010/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6011/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6012/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6013/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6014/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-

reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6015/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6016/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6017/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6018/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6019/2022 

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

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6020/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6021/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6022/2022 

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

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6023/2022 

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

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6024/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6025/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6026/2022 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6027/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6028/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6029/2022 

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

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6030/2022 

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

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6031/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6032/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6033/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6034/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6035/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6036/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de BOA 
VISTA DO GURUPI, na data mais próxima a ser ajustada pelo 
órgão competente .

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6037/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6038/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6039/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6040/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 

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

INDICAÇÃO Nº 6041/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

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

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6042/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6043/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6044/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6045/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6046/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6047/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6048/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6049/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6050/2022
 
Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

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

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 

de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Não há oradores inscritos. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Não há quórum para deliberar. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou 
Blocos. Progressistas. Declina. Partido Social Democrático. Declina. 
Bloco Parlamentar Independente: MDB/PV, líder Deputado Adriano. 
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático: PDT/PL/PSC. Declina. Podemos. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Não há orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Septuagésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de agosto de dois 
mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Aris-
ton, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Leonardo 

Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Se-
nhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Arnaldo 
Melo, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Duar-
te Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro e Wendell 
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da ata 
da sessão anterior, que foi aprovada. No tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, ouviu-se os Deputados (as):  Wellington do Curso, Márcio 
Honaiser e Doutora Helena Duailibe. Não havendo mais oradores ins-
critos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem 
do Dia, quando foi constatado que não havia número regimental para 
apreciar a matéria que ficou transferida para a próxima Sessão Ordiná-
ria. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 
210/2022, de autoria do Deputado Rildo Amaral, solicitando que lhes 
sejam concedidos 121(cento e vinte um) dias de licença, sendo que no 
período de 11 a 13 de agosto para licença médica, conforme atestado 
anexo e os 118 dias restantes para tratar de interesse particular, devendo 
assim ser considerada a partir do dia 11 de agosto do ano em curso e 
Requerimento nº 208/2022, de autoria do Deputado Edson Araújo, en-
viando mensagens de pesar ao Senhor Caubi Ferreira Gama, Presidente 
da Colônia de Pescadores z-046 do Município de Joselândia, pelo fale-
cimento de seu genitor Senhor Matias Sousa Gama, ocorrido no dia 18 
de julho do corrente ano. No primeiro horário do Grande Expediente, 
não houve oradores inscritos. No tempo destinado aos Partidos e Blocos 
o Deputado Doutor Yglésio falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de agosto de 2022.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Edivaldo Holanda
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZA-
DA AOS 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, ÀS 
08:0H00MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
ADRIANO 
MÁRCIO HONAISER
ZÉ INÁCIO                                     
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 502/2022– Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 389/2022,  que Dispõe sobre a criação e reestruturação de Unidades 
da Polícia Militar do Maranhão, da Polícia Civil e do Centro Tático 
Aéreo, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-
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to original , nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 503/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 390/2022, que Altera a estrutura administrativa da Secretária de 
Estado da Agricultura Familiar - SAF e cria cargos em comissão nos 
termos em que especifica. 

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por maioria, na forma do texto ori-

ginal, nos termos do voto do Relator ,contra o voto do Senhor De-
putado Márcio Honaiser.

PARECER Nº 501/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 333/2022, que Dispõe sobre a concessão de vantagem 
pessoal a servidores do Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA 
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original , nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 426/2022– Emitido ao PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 026/2022, que Dispõe sobre o Vale TEA – 
Transtorno de Espectro Autista, como transferência de renda para 
famílias que possuem filhos com esta síndrome, em situação de maior 
vulnerabilidade social.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO  
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do 

substitutivo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 451/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 486/2022, que Autoriza o Estado do Maranhão a 
criar programas para o encaminhamento do agressor ao tratamento 
psicossocial, a participar de grupos reflexivos que visem a sua 
reeducação, nos casos relacionados à violência contra a mulher no 
âmbito do estado do Maranhão. Regulamenta o artigo 22 da Lei Federal 
11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).” .

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA  
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 455/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 040/2022, que que Dispõe sobre as ações de 
prevenção e repressão nas situações específicas de perturbação do 
sossego alheio, outorgando às Polícias Civil e Militar instrumentos 
necessários para a ampliação das ações de prevenção, fiscalização e 
sanção, com o objetivo de preservar a ordem pública.

AUTORIA: DEPUTADO  WELLINGTON DO CURSO  
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade,nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 464/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 213/2022, que Dispõe sobre a regulamentação da 
vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado do Maranhão, 
instituindo medidas de proteção e combate aos maus tratos aos animais 
durante o evento, e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO VINÍCIUS LOURO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 488/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 054/2022,  que dispõe sobre a proibição na definição 
do prazo de marcação de consultas, exames e outros procedimentos 
e medidas de diferenciação entre os pacientes cobertos por planos ou 

seguros privados de assistência à saúde e os pacientes custeados por 
recursos próprios

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO   
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 482/2022– Emitido ao PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 318/2022, que Institui o Dia Estadual de 
Enfrentamento à Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 485/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 319/2022, que Inclui no Calendário de Comemorações 
Oficiais a “Semana Estadual da Longevidade”.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 486/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 305/2022, que Institui o Dia do Conciliador e 
Mediador Judicial e Extrajudicial, a ser comemorado, anualmente, em 
05 de maio.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 501/2022 – Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/2022, que propõe a Medalha do 
Mérito Legislativo “Jackson Lago” à Médica Pediatra e Neonatolo-
gista Doutora Marynéa Silva do Vale..

AUTORIA: DEPUTADA THAÍZA HORTEGAL
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 504/2022 – Emitido À MOÇÃO DE PESAR Nº 
018/2022, que propõe que seja encaminhada Moção de Pesar pelo fale-
cimento do ex Prefeito de São Luís, o Senhor Vicente Fialho, que exer-
ceu diversos cargos públicos. Além de Prefeito da Capital Maranhense, 
foi Ministro da Irrigação entre 1986 e 1990 (Governo Sarney), Depu-
tado Federal de 1991 a 1995, Professor da antiga Escola de Engenharia 
(UFC), Construtor e, ultimamente, era Pecuarista, pelo seu falecimento 
no dia 11/07/2022.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 505/2022 – Emitido À MOÇÃO DE PESAR Nº 
019/2022, que propõe que seja encaminhada Moção de Pesar pelo fa-
lecimento do Procurador de Justiça aposentado, Doutor Reinaldo Cam-
pos Castro, pai do Promotor de Justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, 
pelo seu falecimento no dia 19/07/2022.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 510/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 331/2022,  que  Declara de Utilidade Pública o 
Instituto de Gestão de Projetos Sociais – IGPS, no Município de Icatu, 
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Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ADELMO SOARES  
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE.

PARECER Nº 507/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 337/2022, que Considera de Utilidade Pública o 
Projeto Social Batuk, com sede e foro no Município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO ROBERTO COSTA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 508/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 342/2022, que Considera de Utilidade Pública a 
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Primeira 
Cruz, com sede e foro no Município de Primeira Cruz, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA ANDREIA REZENDE 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 506/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 343/2022, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Açailândia, com 
sede e foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão..

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 509/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 344/2022, que Declara de Utilidade Pública a Igreja 
Pentecostal Milagre da Última Hora, com sede e foro no Município de 
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-

to original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 511/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 345/2022, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação Toda Criança Feliz, com sede e foro no Município de 
Pedreiras/MA. .

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR  
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE.

PARECER Nº 454/2022 – Emitido ao VETO TOTAL APOS-
TO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 100/2022, que Garante 
ao Ex-jogador de futebol profissional o ingresso gratuito nos estádios de 
futebol de todo o Estado do Maranhão em dias de jogos.

AUTORIA:DEPUTADO ROBERTO COSTA  
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: REJEITADO o VETO TOTAL, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 442/2022 – Emitido ao VETO TOTAL APOS-
TO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 107/2022, objeto da 
Mensagem nº 031/2022, que Dispõe sobre a repartição da parcela de 
25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), pertencente aos Municípios, na forma do inciso 
II, do parágrafo único, do art. 158, da Constituição Federal.

AUTORIA:PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: MANUTENÇÃO o VETO TOTAL, nos termos 

do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 17 de agosto de 2022.

CÉLIA PIMENTEL
Secretária de Comissão

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


