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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 / 03 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 
2. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE.........07 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........18 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO............28 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 09.03.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º e 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 
024/22).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2021, 
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, ENCAMINHADO 
PELA MENSAGEM  Nº 012/2021, ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 
42-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 17 DE DEZEMBRO 
DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁ-
RIAS DO ESTADO DO MARANHÃO). DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS. TRANSFERIDO DA ORDEM 
DO DIA  22/02/22 - POR FALTA DE QUORUM.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

2. REQUERIMENTO Nº 16/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA 
QUE OS REFERIDOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZEM 
AUDITORIA /TOMADA DE CONTAS SOBRE O REPASSE DOS 
RECURSOS DO FUNDEB PELOS MUNÍCIPIOS MARANHENSES 
E PELO GOVERNO DO ESTADO, ESCLARECENDO OS VALO-
RES, OS CRITÉRIOS USADOS PARA O RATEIO DESSES RECUR-
SOS PARA O MAGISTÉRIO, A MODALIDADE DE REPASSE, OS 
DESCONTOS REALIZADOS NA FONTE, O CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS, ALÉM DA LISTA DE SERVI-
DORES CONTEMPLADOS, POR MUNICÍPIO E DO GOVERNO 
ESTADUAL. INDEFERIDO.  O AUTOR RECORREU AO PLE-
NÁRIO DA  DECISÃO DA MESA -  TRANSFERIDO DA ORDEM 
DO DIA 16/02/22, A PEDIDO DO AUTOR E DE 22/02/22, POR 
FALTA DE QUORUM.

3. REQUERIMENTO Nº 049/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA E DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO, SOLICI-
TANDO QUE APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA 
UMA SESSÃO SOLENE, PARA O DIA 10 DE MARÇO DO COR-
RENTE ANO, ÀS 11 HORAS, EM HOMENAGEM AO DIA IN-
TERNACIONAL DA MULHER. PARA ABORDAREM SOBRE O 
TEMA, ESTA CASA DEVERÁ CONVIDAR A DRA, NEUZELI MA-
RIA ALMEIDA PINTO – GÊNERO E TRABALHO, DRA. SILVANE 
MAGALI NASCIMENTO - POLÍTICAS DE IGUALDADE ÉTICO-
-RACIAL, SILVIA LEITE – POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE 
SOCIAL, DRA. MARY FERREIRA - SUB-REPRESENTAÇÃO DAS 
MULHERES NO PODER E SEUS REFLEXOS NA VIOLÊNCIA 
POLÍTICA E KATIANE LEITE / DANIELA CUNHA – VIOLÊNCIA 
POLÍTICA COMO FORMA DE CERCEAMENTO DA AÇÃO POLÍ-
TICA DAS MULHERES.

4. REQUERIMENTO Nº 027/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJA 
DISCUTIDO  E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 071/2022, DE AU-
TORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSFERIDO DA O.D. 
DE 22/02/22, POR FALTA DE QUORUM.

5. REQUERIMENTO Nº 028/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE SEJA DIS-
CUTIDO  E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 003 /2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. TRANSFE-
RIDO DEVIDO A FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 37/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE APÓS APRO-
VAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE 
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS 
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI N° 545/2021, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO.

7. REQUERIMENTO Nº 44/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE SEJA DIS-
CUTIDO  E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 394/2021, DE SUA 
AUTORIA, QUE PROÍBE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, QUE PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊN-
CIA À SAÚDE EXIJAM CONSENTIMENTO DO COMPANHEIRO 
PARA A INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) OU 
SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) EM MULHERES CASADAS, 
EM UNIÃO ESTÁVEL OU QUALQUER FORMA DE RELACIO-
NAMENTO AFETIVO.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 470/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE 
PESAR AOS FAMILIARES DA SRA. JOELMA DUARTE CUTRIM 
VIEIRA, PELO SEU FALECIMENTO.

9. REQUERIMENTO Nº 41/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDA 
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNA-
DOR FLAVIO DINO, SOLICITANDO QUE SEJA REGULAMENTA-
DA A LEI Nº 11.570/2021, DE 26/10/2021, QUE  “INSTITUI DIRE-
TRIZES PARA A POLÍTICA DE INCENTIVO À SEGURANÇA DOS 
MOTOTAXISTAS E MOTOBOYS, E RENOVAÇÃO DA FROTA 
DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS COMO FERRAMENTAS DE 
TRABALHO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

10. REQUERIMENTO Nº 42/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO SECRETÁ-
RIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
SENHOR LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ, SOLICITANDO 
PROVIDÊNCIAS, NO SENTIDO DE PRESTAR INFORMAÇÕES 
A ESTA CASA LEGISLATIVA, SOBRE O ANDAMENTO DAS IN-
VESTIGAÇÕES ACERCA DO HOMICÍDIO DO POLICIAL MILI-
TAR, SR. ANTÔNIO CARLOS MARQUES SANTOS, OCORRIDO 
NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, VÍTIMA DE ASSALTO NO 
COLETIVO NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, NAS 
PROXIMIDADES DO BAIRRO DO VINHAIS.

11. REQUERIMENTO Nº 43/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PRO-
JETO DE LEI Nº 43/2022, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI, NO 
CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O 
“DIA ESTADUAL DO POETA DE CORDEL”, A SER COMEMORA-
DO NO DIA 22 DE MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

12. REQUERIMENTO Nº 45/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO PREFEITO DE MIRINZAL/MA, AMAURY ALMEIDA, SOLICI-
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TANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS DA REMO-
CÃO DE TRÊS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO DE SUAS LOTAÇÕES ANTERIORES NO ÚLTIMO MÊS DE 
FEVEREIRO.

13. REQUERIMENTO Nº 46/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO PREFEITO DE MIRINZAL-MA, AMAURY ALMEIDA, SOLICI-
TANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE COMO E ONDE FORAM 
UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB EN-
VIADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 08/03/2021 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 97/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

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

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

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

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

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

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

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

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 80/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

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

CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
PROJETO DE LEI N° 81/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE CRIA O DIA ESTADUAL DO AUDI-
TOR DE CONTROLE EXTERNO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 74/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA 
LEI 7.688 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001, PARA RESERVAR ÀS 
MULHERES, NO MÍNIMO, 30% DAS VAGAS NO EFETIVO DO 
QOPM E DO QPMG/ 1-0 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 75/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZA-
ÇÃO E CONTROLE DE CRIANÇAS E IDOSOS ABRIGADOS EM 
CASAS DE PROTEÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 76/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 77/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 
Nº 11.650, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE ESTABELECE 
AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE RECONHECIMENTO E CA-
PACITAÇÃO DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 78/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MARANHENSE AMIGOS DA VIDA DE 
SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI N° 79/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO ALTO DO 
COROADINHO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 008/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA.

MOÇÃO Nº 005/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ED-
SON ARAÚJO, DE PESAR PELO FALECIMENTO DO POLICIAL 
ANTONIO MARQUES.

MOÇÃO Nº 006/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. GUSTAVO AMORIM, 

PELA NOMEAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 73/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS NO ÂMBITO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 08 de março de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Com a palavra a Senhora Primeira Secretária para fazer 
a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 013 / 2022    
São Luís, 15 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória cria a 
Classe D (Associado), no cargo de Professor da carreira do Magistério 
Superior do Subgrupo Magistério Superior, cria, na estrutura organi-
zacional da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, a Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil - 
PROEXAE, cria cargos efetivos e cargos em comissão nos termos em 
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que especifica, altera a Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, a Lei nº 
10.558, de 06 de março de 2017, a Lei nº 10.721 de 27 de novembro de 
2017, e dá outras providências.

A Constituição Federal, além de inserir a educação no rol de di-
reitos fundamentais (art. 6º), a estabeleceu como direito de todos e de-
ver do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pes-
soa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho (art. 205).

No Maranhão, a educação superior também é ofertada mediante 
instituições vinculadas ao Poder Executivo Estadual. Por meio da Lei 
nº 4.400, de 30 de dezembro de 1981, a partir da Federação das Escolas 
Superiores do Maranhão (FESM), foi criada a Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA). 

Considerando a extensão territorial de nosso Estado, bem como a 
importância da proximidade entre os gestores universitários e a comuni-
dade acadêmica, por meio da Lei nº 10.525, de 3 de novembro de 2016, 
foi criada a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL). Sua instituição teve como objetivo principal o aperfei-
çoamento da gestão universitária em uma região singular e relevante 
para o Estado.

Dentre as alterações promovidas por esta Medida Provisória, des-
taca-se a alteração da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, que discipli-
na a carreira de magistério superior aplicável tanto aos professores da 
UEMA quanto aos da UEMASUL.  Atualmente, o cargo de Professor 
é dividido quatro classes (Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular) cujos 
requisitos para provimento variam de acordo com a titulação do servi-
dor.

Por meio desta proposta legislativa, o cargo de Professor (do Ma-
gistério Superior) passa a contar com a classe D (Associado), que po-
derá ser alcançada pelos professores da Classe C (Adjunto) que forem 
promovidos mediante avaliação de desempenho acadêmico. Em virtude 
da criação da referida classe, são atualizadas as regras de promoção e 
progressão, disciplinados os requisitos para provimento, além de ser 
atualizada a tabela remuneratória aplicável aos servidores do magistério 
superior, com vistas a adequá-la à regra de referências salariais discipli-
nada no art. 30 da Lei nº 5.931/1994.

O objetivo da reestruturação é a valorização da carreira docente 
no ensino superior estadual, resultado em maior qualidade no serviço 
educacional prestado à população.

No mesmo sentido de valorização, é ampliado (de 30% para até 
60%) o percentual incidente sobre o vencimento para fins de concessão 
da Gratificação de Exercício de Suporte Acadêmico aos integrantes do 
Subgrupo Apoio Técnico, Subgrupo Apoio Administrativo e Subgrupo 
Apoio Operacional do Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupa-
cional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional que estejam 
lotados da UEMA e na UEMASUL. A referida gratificação é concedida 
aos que, há pelo menos 5 (cinco) anos continuados, desenvolvem ati-
vidades de suporte aos projetos e ações operacionais, administrativos e 
acadêmicos

Especificamente em relação à UEMASUL, com vistas a fortalecer 
a expansão da instituição da região Tocantina, são propostas a criação 
da Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil, de 40 (quarenta) 
vagas do cargo efetivo de Professor (Classe C/Adjunto), bem como de 
cargos em comissão para atendimento das demandas institucionais dos 
campi de Imperatriz, Estreito e Açailândia, da Reitoria, da Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, da Pró-Reitoria de Gestão e 
Sustentabilidade Acadêmica, da Pró-Reitoria de Planejamento e Admi-
nistração e da Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil.

As alterações que aqui se apresentam correspondem ao mais 
adequado programa de qualidade de gestão, tendo-se sempre à vista os 
princípios constitucionais da eficiência administrativa e da supremacia 
do interesse público, bem como a garantia que a UEMA e UEMASUL 
possam exercer suas respectivas missões institucionais sempre da me-
lhor forma possível, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir 

o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do in-
teresse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças 
administrativas que contribuam para o adequado funcionamento da má-
quina pública.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 378, 15 DE FEVEREIRO DE 
2022.

Cria a Classe D (Associado), no 
cargo de Professor da carreira do Magisté-
rio Superior do Subgrupo Magistério Su-
perior, cria, na estrutura organizacional da 
Universidade Estadual da Região Tocanti-
na do Maranhão - UEMASUL, a Pró-Rei-
toria de Extensão e Assistência Estudantil 
- PROEXAE, cria cargos efetivos e cargos 
em comissão nos termos em que especifi-
ca, altera a Lei nº 5.931, de 22 de abril de 
1994, a Lei nº 10.558, de 06 de março de 
2017, a Lei nº 10.721 de 27 de novembro 
de 2017, e dá outras providências.

O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da 
atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Medida Provisória cria a Classe D (Associado), no 
cargo de Professor da carreira do Magistério Superior do Subgrupo Ma-
gistério Superior, cria, na estrutura organizacional da Universidade Es-
tadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, a Pró-Reitoria 
de Extensão e Assistência Estudantil - PROEXAE, cria cargos efetivos 
e cargos em comissão nos termos em que especifica, altera a Lei nº 
5.931, de 22 de abril de 1994, a Lei nº 10.558, de 06 de março de 2017, 
a Lei nº 10.721 de 27 de novembro de 2017, e dá outras providências.

CAPÍTULO II
ALTERAÇÃO DA LEI Nº 5.931, DE 22 DE ABRIL DE 1994

Art. 2º Fica acrescido ao texto da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 
1994, o art. 4º-A , que terá a seguinte redação:

 
“Art. 4º-A A carreira do Magistério Superior do Subgrupo Ma-

gistério Superior é composta pelo cargo de Professor, que se desdobra 
em classes conforme a titulação do ocupante, na forma abaixo: 

I - Classe A (Auxiliar), quando portador de diploma de gradua-
ção;

II - Classe B (Assistente), quando portador de título de mestre;
III - Classe C (Adjunto), quando portador de título de doutor;
IV - Classe D (Associado), quando portador de título de doutor, e 
V - Classe E (Titular), quando portador de título de doutor.
§ 1º As classes A (Auxiliar), B (Assistente), C (Adjunto) e D 
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(Associado) são compostas, cada uma, por 04 (quatro) referências.

§ 2º A classe E (Titular) é constituída por uma única referência, 
denominada referência singular.”

Art. 3º O art. 5º e o art. 13 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º O ingresso na carreira do Magistério Superior do Sub-
grupo Magistério Superior dar-se-á mediante nomeação precedida de 
aprovação em concurso público de provas e títulos e ocorrerá:

I - na referência inicial da Classe B (Assistente), que terá como 
requisito de ingresso o título de mestre na área exigida no concurso;

II - na referência inicial da Classe C (Adjunto), que terá como 
requisito de ingresso o título de doutor na área exigida no concurso;

III - na Classe E (Titular), cujos critérios avaliativos serão defi-
nidos por resolução dos respectivos Órgãos Colegiados das universi-
dades estaduais.

§ 1º A abertura de concurso público para a Classe B (Assistente) 
dar-se-á quando o certame para provimento da Classe C (Adjunto) não 
possuir inscritos ou a totalidade dos candidatos inscritos tiverem suas 
inscrições indeferidas, devendo haver manifestação fundamentada da 
unidade acadêmica interessada na realização do concurso.

§ 2º A abertura de concurso público para a Classe E (Titular) 
está condicionada à declaração de existência de vagas no limite máxi-
mo de 5% (cinco por cento) do total do quadro de vagas da Instituição 
de ensino.

§ 3º As normas e requisitos para realização dos concursos públi-
cos para ingresso na carreira do Magistério do Subgrupo Magistério 
Superior serão de competência dos conselhos superiores das universi-
dades.” 

Art. 4º Ficam acrescidos ao texto da Lei nº 5.931, de 22 de abril 
de 1994, os arts. 14-A e 14-B, que terão a seguinte redação:

“Art. 14-A. O desenvolvimento do servidor na carreira do Ma-
gistério do Subgrupo Magistério Superior far-se-á através da progres-
são e da promoção.

Art. 14-B. A progressão do servidor integrante da carreira do 
Magistério do Subgrupo Magistério Superior dependerá de:

I - desempenho eficaz de suas atribuições, a ser avaliada con-
forme normas de competência dos conselhos superiores das universi-
dades;

II - cumprimento do interstício de 02 (dois) anos de efetivo ativi-
dade acadêmica na referência.

Parágrafo único. O docente não poderá requerer simultanea-
mente mais de uma progressão, devendo ser respeitado o critério do 
interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetiva atividade acadêmica nas 
referências de cada classe que compõem a carreira do Magistério do 
Subgrupo Magistério Superior.”

Art. 5º O inciso II do art. 15 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 
1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. (...)
I - (...)
II - por avaliação de desempenho acadêmico, da classe de Pro-

fessor Adjunto para a referência inicial da classe de Professor Associa-
do, atendidos, cumulativamente, os seguintes critérios:

a) encontrar-se em regime de trabalho de 40 (quarenta) 
horas ou 40 (quarenta) horas com Dedicação Exclusiva;

b) cumprimento de, no mínimo, 02 (dois) anos de ativida-
de acadêmica na Referência IV da classe Classe C (Adjunto);

c) desempenho eficaz de suas atribuições;
d) apresentação e defesa de memorial descritivo das ativi-

dades desenvolvidas pelo docente.” 
Art. 6º O art. 16 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa 

a vigorar com a seguinte redação, bem como acrescido do parágrafo 
único:

“Art. 16. As normas e procedimentos complementares relativos 
ao desenvolvimento do servidor na carreira do Magistério Superior do 
Subgrupo Magistério Superior serão definidos pelos conselhos superio-
res das universidades. 

Parágrafo único. A concessão da progressão e promoção ocor-
rerá a partir da data da autorização do Reitor ou autoridade a quem 
tenha delegado competência.” 

Art. 7º O art. 22 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 22. As linhas de progressão e promoção da Carreira do Ma-
gistério Superior do Subgrupo Magistério Superior, obedecerão ao 
abaixo disposto: 

GRUPO EDUCAÇÃO
SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR
LINHAS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO
CARGO PROFESSOR
C L A S -
SES

A (AU-
X I -
LIAR)

B (AS-
SISTEN-
TE)

C (AD-
JUNTO)

D (AS-
SOCIA -
DO)

E (TITU-
LAR)

R E F E -
R Ê N -
CIAS

I, II, III e 
IV

I, II, III e 
IV

I, II, III 
e IV

I, II, III e 
IV

S I N G U -
LAR

Art. 8º O art. 30 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30. A tabela de vencimento do servidor integrante da car-
reira do Magistério do Subgrupo Magistério Superior, constitui-se de 
17 (dezessete) referências salariais, distribuídas entre as classes, obe-
decendo ao intervalo de 3% (três por cento) entre uma referência e a 
imediatamente superior dentro da mesma classe, e de 10% (dez por 
cento) de uma classe para a imediatamente superior. 

Parágrafo único. Os vencimentos-base da carreira do Magisté-
rio do Subgrupo Magistério Superior, são os estabelecidos no Anexo I 
desta Lei.” (NR)

CAPÍTULO III
ALTERAÇÃO DA LEI Nº 10.721 DE 27 DE NOVEMBRO DE 

2017

Art. 9º O caput do art. 1º da Lei nº 10.721 de 27 de novembro de 
2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º  Fica instituída a Gratificação de Exercício de Suporte 
Acadêmico, no percentual de até 60% (sessenta por cento) sobre o 
vencimento, aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico, Subgrupo 
Apoio Administrativo e Subgrupo Apoio Operacional do Grupo 
Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio 
Administrativo e Operacional - ADO, que, até a data da vigência desta 
Lei, estejam lotados na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 
e na Universidade Estadual da Região Tocantina (UEMASUL), há pelo 
menos 5 (cinco) anos continuados, desenvolvendo atividades de supor-
te aos projetos e ações operacionais, administrativos e acadêmicos.” 

CAPÍTULO IV
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTI-

NA DO MARANHÃO (UEMASUL)

Art. 10. Fica criada, na estrutura organizacional da Universidade 
Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, a Pró-Rei-
toria de Extensão e Assistência Estudantil - PROEXAE, passando o 
inciso IV do art. 2º da Lei nº 10.558, de 6 de março de 2017, a vigorar 
acrescido da alínea “i”, que terá a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
IV - (...)
(...)
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i) Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil - PROE-

XAE.” (AC)

Art. 11. Ficam criados, na Universidade Estadual da Região To-
cantina do Maranhão - UEMASUL, 40 (quarenta) cargos efetivos de 
Professor, Classe B (Adjunto), 40 (quarenta) horas, conforme Anexo I 
desta Medida Provisória e lotação a ser definida pela Reitoria da insti-
tuição.

Art. 12. Ficam criados na estrutura da Universidade Estadual da 
Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL:

I -  20 (vinte) cargos em comissão, na forma do Anexo II desta 
Medida Provisória, com lotação no Centro de Ciências Agrárias (CCA), 
no Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas (CCENT) e no 
Centro de Ciências Humanas, Sociais e Letras (CCHSL) do Campus 
de Imperatriz, bem como no Centro de Ciências Agrárias, Naturais e 
Letras (CCANL) do Campus de Estreito, e no Centro de Ciências Hu-
manas, Sociais, Tecnológicas e Letras (CCHSTL) do Campus de Açai-
lândia, os quais passam a integrar o quadro de cargos comissionados 
constante da Lei nº 10.558, de 6 de março de 2017.

II - 8 (oito) cargos em comissão, na forma do Anexo III desta 
Medida Provisória, com lotação na Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesqui-
sa, Pós-Graduação e Inovação (PROPGI), da Pró-Reitoria de Gestão 
e Sustentabilidade Acadêmica (PROGESA) e da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Administração (PROPLAD), os quais passam a integrar 
o quadro de cargos comissionados constante da Lei nº 10.558, de 6 de 
março de 2017;

III - 7 (sete) cargos em comissão, na forma do Anexo IV desta 
Medida Provisória, com lotação na Pró-Reitoria de Extensão e Assis-
tência Estudantil (PROEXAE), os quais passam a integrar o quadro de 
cargos comissionados constante da Lei nº 10.558, de 6 de março de 
2017.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Os quantitativos dos cargos de Professor da carreira do 
Magistério Superior (Subgrupo Magistério Superior) da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA) e da Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão (UEMASUL), são os fixados, respectivamente, 
nos Anexos V e VI desta Medida Provisória.

Art. 14. O Anexo I da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, que 
aprova o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Universidade Esta-
dual do Maranhão - UEMA, passa a vigorar na forma do Anexo VII 
desta Medida Provisória.

§ 1º Os vencimentos-base da Carreira do Magistério do Subgrupo 
Magistério Superior, de que trata o Anexo VII desta Medida Provisória, 
serão implantados de forma escalonada nos meses de fevereiro e março 
de 2022. 

§ 2º Em 1º de fevereiro de 2022 os vencimentos-base a que 
se refere o caput deste artigo serão implantados no percentual de 50% 
(cinquenta por cento), e a partir de 1º de março de 2022, serão implan-
tados no percentual de 100% (cem por cento). 

Art. 15. Os dispositivos desta Medida Provisória relativos à car-
reira do Magistério Superior, a que se refere a Lei nº 5.931, de 22 de 
abril de 1994, aplicam-se à Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão (UEMASUL), nos termos do art. 5º da Lei nº 10.525, de 
03 de novembro de 2016.

Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta Medida Pro-
visória correrão à conta dos créditos orçamentários próprios.

Art. 17. Ficam revogados: 

I - o Anexo V da Lei nº 4.400, de 30 de dezembro de 1981; 
II - o Anexo da Lei nº 5.920, de 15 de março de 1994; 
III - o Anexo I da Lei nº 6.947, de 15 de julho de 1997; 
IV - o Anexo da Lei nº 7.574, de 07 de dezembro de 2000, ex-

clusivamente no que tange ao cargo e classes da carreira do Magistério 
Superior; 

V - o Anexo I da Lei nº 7.759, de 12 de julho de 2002; 
VI - o Anexo I da Lei nº 8.034, de 15 de dezembro de 2003;
VII - o Anexo I da Lei nº 8.035, de 15 de dezembro de 2003; 
VIII - o Anexo I da Lei nº 8.057, de 30 de dezembro de 2003;
IX - o Anexo I da Lei nº 8.058, de 30 de dezembro de 2003;
X - o Anexo I da Lei nº 8.111, de 06 de maio de 2004;
XI - a Lei nº 8.275, de 04 de julho de 2005; 
XII - o Anexo I da Lei nº 8.316, de 29 de novembro de 2005; 
XIII - o Anexo I da Lei nº 8.336, de 23 de dezembro de 2005; 
XIV - o Anexo I da Lei nº 8.337, de 23 de dezembro de 2005; 
XV - o Anexo I da Lei nº 8.338, de 23 de dezembro de 2005;
XVI - o Anexo I da Lei nº 8.339, de 23 de dezembro de 2005;
XVII - o Anexo I da Lei nº 8.370, de 10 de abril de 2006;
XVIII - o Anexo I da Lei nº 9.750, de 31 de dezembro de 2012; 
XIX - o art. 4º e o art. 19 (caput e incisos) da Lei nº 5.931, de 22 

de abril de 1994;
XX - Anexo I da Lei nº 10.694, de 5 de outubro de 2017; 
XXI - a Lei nº 10.751, de 18 de dezembro de 2017; 
XXII - o Anexo I da Lei nº 10.880, de 5 de julho de 2018. 
Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO I
CRIAÇÃO DE VAGAS DO CARGO DE PROFESSOR 

(CLASSE C/ADJUNTO) NA UEMASUL 

CARGO CLASSE CARGA HORÁ-
RIA

NÚMERO DE 
VAGAS

Professor C (Adjunto) 40 h 40
TOTAL 40

ANEXO II
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – CENTROS DA 

UEMASUL 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)

CAMPUS IMPERATRIZ
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Chefe de Laboratórios 

DAS-3

01
Chefe de Biblioteca Setorial DAS-1 01
Chefe da Divisão de Registro e 
Controle Acadêmico

DAS-1 01

Secretária de Curso DAS-4 01
TOTAL 04
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CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓ-
GICAS (CCENT)

CAMPUS IMPERATRIZ
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Chefe de Laboratórios DAS-3 01
Secretária de Curso DAS-4 01
TOTAL 02

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E LETRAS 
(CCHSL)

CAMPUS IMPERATRIZ
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Chefe de Laboratórios DAS-3 01
Secretária de Curso DAS-4 01
Secretária de Centro DAS-4 01
TOTAL 03

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, NATURAIS E LETRAS 
(CCANL)

CAMPUS ESTREITO
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Chefe de Laboratórios DAS-3 01
Auxiliar de Serviços de Transportes 
Oficiais

DAS-1 01

TOTAL 02

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, TECNOLÓ-
GICAS E LETRAS (CCHSTL)

CAMPUS AÇAILÂNDIA
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Diretor de Curso de DireitO DANS-3 01
Diretor do Curso de Pedagogia DANS-3 01
Diretor do Curso de Letras DANS-3 01
Chefe de Laboratórios DAS-3 01
Chefe de Biblioteca Setorial DAS-1 01
Chefe da Divisão de Registro e 
Controle Acadêmico

DAS-1 01

Chefe da Divisão de Apoio Admi-
nistrativo 

DAS-1 01

Secretária de Curso DAS-4 01
Auxiliar de Serviços de Transportes 
Oficiais

DAS-4 01

TOTAL 09

TOTAL GERAL 20

ANEXO III
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – REITORIAS 

(UEMASUL)

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR: REITORIA
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Coordenador da Editora Universitária DANS-3 01
TOTAL 01

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INO-
VAÇÃO (PROPGI)
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Coordenador de Criação e Inovação DANS-3 01
Chefe de Divisão do Núcleo de Inova-
ção Tecnológica

DAS - 1 01

Chefe de Divisão de Laboratórios 
Multiusuários e Grupos de Pesquisas

DAS - 1 01

TOTAL 03

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE ACA-
DÊMICA (PROGESA)
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Coordenador de Formação Discente DANS-3 01
Chefe de Divisão de Políticas de Gra-
duação

DAS - 1 01

Chefe de Divisão de Articulação com 
o Ensino Básico

DAS - 1 01

TOTAL 03

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

(PROPLAD)
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO Q U A N T I -

DADE
Chefe de Divisão de Arquivo DAS - 1 01
TOTAL 01
TOTAL GERAL 08

ANEXO IV
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO PARA A PRÓ-

-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
(PROEXAE) DA UEMASUL

CARGO SIMBOLO-
GIA

Q U A N -
TIDADE

Pró-Reitor DGA 01
Coordenador de Desenvolvimento Re-
gional e Cidadania

DANS-3 01

Coordenador de Assistência à Saúde e 
Acessibilidade

DANS-3 01

Coordenador de Patrimônio Histórico e 
Cultural

DANS-3 01
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Chefe de Divisão de Patrimônio Histó-
rico

DAS - 1 01

Chefe de Divisão de Arqueologia DAS - 1 01
Chefe de Divisão de Etnologia DAS - 1 01
TOTAL 07

ANEXO V
QUANTITATIVO DO CARGO DE PROFESSOR DA CAR-

REIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (SUBGRUPO MAGISTÉ-
RIO SUPERIOR) DA UEMA

GRUPO EDUCAÇÃO / SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPE-
RIOR
CAR-
R E I -
RA 

C A R -
GO

C L A S -
SE

REFE-
R Ê N -
CIA

TITULA-
ÇÃO

N Ú M E R O 
DE VAGAS

M a -
gis té-
rio Su-
perior

Profes-
sor

Magis-
t é r i o 
S u p e -
rior

A (Auxi-
liar)

I a IV Graduação 

1.522

B (As-
sistente)

I a IV Título de 
Mestre

C (Ad-
junto)

I a IV Título de 
Doutor

D (Asso-
ciado)

I a IV Título de 
Doutor

E (Titu-
lar)

SINGU-
LAR 

Título de 
Doutor

ANEXO VI
QUANTITATIVO DO CARGO DE PROFESSOR DA CAR-

REIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (SUBGRUPO MAGISTÉ-
RIO SUPERIOR) DA UEMASUL

GRUPO EDUCAÇÃO / SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPE-
RIOR
CAR-
R E I -
RA 

C A R -
GO

C L A S -
SE

REFE-
R Ê N -
CIA

TITULA-
ÇÃO

N Ú M E R O 
DE VAGAS

M a -
gis té-
rio Su-
perior

Profes-
sor

Magis-
t é r i o 
S u p e -
rior

A (Auxi-
liar)

I a IV Graduação 

322

B (As-
sistente)

I a IV Título de 
Mestre

C (Ad-
junto)

I a IV Título de 
Doutor

D (Asso-
ciado)

I a IV Título de 
Doutor

E (Titu-
lar)

SINGU-
LAR 

Título de 
Doutor

ANEXO VII
VENCIMENTOS-BASE DA CARREIRA DO MAGISTÉ-

RIO DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ANEXO I
VENCIMENTOS DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR - 

ART. 30 DA LEI Nº 5.931, DE 22 DE ABRIL DE 1994*

VENCIMENTOS-BASE

CARGO CLASSE

REFE-
R Ê N -
CIA

CARGA HORÁRIA 
20 HORAS 40 HORAS TIDE 

P r o f e s -
sor

Magisté-
rio Supe-
rior

A (Auxi-
liar)

I R$ 2.387,85 R$ 4.536,94 R$ 6.805,40
II R$ 2.459,50 R$ 4.673,05 R$ 7.009,55
III R$ 2.533,29 R$ 4.813,22 R$ 7.219,83
IV R$ 2.609,29 R$ 4.957,63 R$ 7.436,44

B (Assis-
tente)

I R$ 2.870,20 R$ 5.616,99 R$ 8.180,08
II R$ 2.956,32 R$ 5.785,49 R$ 8.425,49
III R$ 3.045,00 R$ 5.959,05 R$ 8.678,24
IV R$ 3.136,36 R$ 6.554,98 R$ 8.938,61

C (Adjun-
to)

I R$ 3.449,98 R$ 6.013,74 R$ 9.832,45
II R$ 3.553,49 R$ 6.751,62 R$ 10.128,05
III R$ 3.660,10 R$ 6.954,17 R$ 10.430,46
IV R$ 3.769,91 R$ 7.162,80 R$ 10.744,20

D (Asso-
ciado)

I - R$ 7.879,08 R$ 11.818,62
II - R$ 8.115,45 R$ 12.137,18
III - R$ 8.358,92 R$ 12.538,37
IV - R$ 8.609,68 R$ 12.914,53

E (Titu-
lar)

S I N -
G U -
LAR 

R$ 4712,35 R$ 9.470,65 R$ 14.205,98

MENSAGEM Nº 014 /2022 
São Luís, 17 de FEVEREIRO de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe 
sobre a desafetação e alienação dos imóveis que especifica pertencentes 
ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão 
- FEPA, e dá outras providências.

Como é sabido, na forma do art. 40 da Constituição Federal, aos 
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ati-
vos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial.

Os recursos destinados ao custeio dos benefícios previdenciários 
dos servidores públicos do Estado do Maranhão são revertidos ao Fun-
do Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA, 
reorganizado pela Lei Complementar nº 040, de 29 de dezembro de 
1998. Nos termos do art. 8º da referida norma, o patrimônio do FEPA é 
composto por bens (móveis e imóveis), valores e rendas.

O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução CMN 
nº 4.963/2021, disciplinou que, na aplicação dos recursos dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, os responsáveis pela gestão do regime 
devem observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e 
transparência. 

O Edifício João Goulart, o Edifício Bequimão e o Edifício Rua 
Rio Branco passaram a integrar o patrimônio do RPPS estadual em vir-
tude de dação em pagamento celebrada com a União para quitação de 
débitos de compensação previdenciária entre o RPPS estadual e  Regi-
me Geral de Previdência Social. 

Ao tratar da destinação de bens imóveis para o custeio da previ-
dência, a Secretaria da Previdência da União, por meio da Nota Técni-
ca SEI 10/2017/CGACU/SRPPS/SPREV-MF, pontuou que os ônus e 
encargos relativos à administração da propriedade de bem imóvel ou 
de seu gerenciamento econômico, não raras vezes, acabam por com-
prometer a eficiência na gestão dessa espécie de recursos integrante do 
patrimônio destinado ao custeio da previdência.

Nesse contexto, com vistas a assegurar a liquidez do patrimônio 
do FEPA, o presente projeto de lei desafeta e autoriza a alienação, para 
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o Estado do Maranhão, do Edifício João Goulart, do Edifício Bequimão 
e do Edifício Rua Rio Branco, em observância aos termos do art. 10, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 40/98.

Registre-se, por oportuno, que a alienação de tais imóveis foi 
devidamente aprovada pelo Conselho Administrativo do FEPA, 
conforme Resolução CONFEPA nº 04/2018 (art. 2º), publicada no Diá-
rio Oficial do Estado de 20 de dezembro de 2018, satisfazendo-se, as-
sim, a exigência prevista no art. 7º, inciso VIII da Lei Complementar 
nº 40/98.

A partir da aquisição de tais imóveis pelo Tesouro Estadual, ter-
-se-á a monetização de parte dos recursos integrantes do FEPA, asse-
gurando-se a liquidez dos ativos, o que é relevante para o atendimento 
das obrigações previdenciárias que são de caráter pecuniário. Relati-
vamente ao Tesouro Estadual, a aquisição dos imóveis se faz oportuna 
e compatível com o interesse público, na medida em que se tratam de 
bens situados em localização estratégica para sua exploração e/ou uti-
lização pelo Estado.

Registre-se, por fim, que os imóveis passaram por recente avalia-
ção conduzida pela Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assis-
tência dos Servidores (SEGEP), e o valor da avaliação será repassado 
ao FEPA mediante aporte de recursos do Tesouro.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 103 / 2022

Dispõe sobre a desafetação e alie-
nação dos imóveis que especifica perten-
centes ao Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria do Estado do Maranhão - 
FEPA, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam desafetadas de sua utilização pelo Fundo Es-
tadual de Pensão e Aposentadoria do Estado - FEPA, para fins de 
alienação ao Estado do Maranhão, as áreas a seguir descritas:

I - Edifício João Goulart: imóvel localizado na Avenida Dom Pe-
dro II, nº 220, Centro, São Luís/MA, com área do terreno: 693m² e 
área construída total 6.053,30m², conforme perímetro delimitado no 
Registro Geral do 1º Registro de Imóveis de São Luís/MA, sob o nú-
mero de matrícula nº 106.442, lavrada à fl. 077, do Livro nº 2-XH;

II - Edifício Bequimão: imóvel localizado na Rua do Egito, nº 
272, Centro, São Luís/MA, com área do terreno: 342,99m² e área cons-
truída total: 1.103,33m², conforme perímetro delimitado no Registro 
Geral do 1º Registro de Imóveis de São Luís/MA, sob o número de 
matrícula nº 114.529, lavrada à fl. 164, do Livro nº 2-ZY;

III - Edifício Rua Rio Branco: imóvel localizado na Rua Rio 
Branco, nº 251, Centro, São Luís/MA, com área do terreno: 409,34m² 
e área construída total: 905,50m², conforme perímetro delimitado no 
Registro Geral do 1º Registro de Imóveis de São Luís/MA, sob o 
número de matrícula 42.744, lavrada à fl. 189, do Livro nº 2-HY.

Art. 2º Parcela do aporte de recursos efetuado mensalmente, 
pelo Estado do Maranhão ao Fundo Estadual de Pensão e Aposen-
tadoria do Estado - FEPA, será relativo à indenização das áreas 
desafetadas e com alienação autorizada por esta Lei, no valor total 
de R$ 17.896.000,00 (dezessete milhões oitocentos e noventa e seis 
mil reais), que corresponde a:
IMÓVEL VALOR
COMPLEXO JOÃO GOULART, com-
posto pelos seguintes imóveis: R$ 16.460.700,00

Edifício João Goulart R$ 15.100.000,00

Edifício Bequimão R$ 1.360.700,00
EDIFÍCIO RUA RIO BRANCO R$ 1.435.300,00
VALOR TOTAL R$ 17.896.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 015 /2022
São Luís, 04 de MARÇO de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe so-
bre 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 Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), pertencente aos municí-
pios, na forma do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constitui-
ção Federal.

Como é sabido, nos termos do art. 158, inciso IV, da Constituição 
Federal, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de   Comunicação 
- ICMS pertence aos municípios. Parte desse percentual, será creditado 
conforme previstos em lei estadual (art. 158, parágrafo único, inciso 
II, CF).

A matéria é atualmente regulada pela Lei Estadual nº 5.599, de 
24 de dezembro de 1992. Ocorre que, em 26 de agosto de 2020, foi 
promulgada a Emenda Constitucional nº 108/2020, que alterou a Cons-
tituição Federal para, dentre outras matérias, estabelecer critérios de 
distribuição da cota municipal do ICMS (Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), bem 
como para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB).

Nos termos da Emenda Constitucional nº 108/2020, a parcela de 
25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS deve 
ser creditada aos Municípios, nos seguintes moldes: a) 65% (sessenta 
e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado 
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços, realizadas em seus territórios; e b) até 35% (trinta e cinco 
por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, 
obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos per-
centuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de 
aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível so-
cioeconômico dos educandos.

De acordo com a referida Emenda Constitucional (art. 3º), os Es-
tados terão o prazo de 2 (dois) anos, contado da data da promulgação 
da EC nº 108/2020, para aprovar lei estadual prevista no inciso II do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. Assim, o prazo 
para edição da norma se encerra em agosto do corrente.

Nesse contexto, por meio desta proposta legislativa, a parcela de 
25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS a 
que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal será rateada entre os municípios maranhenses, nos seguintes 
moldes: a)  65% (sessenta e cinco por cento) de acordo com o valor 
adicionado referente à cada município; b) de 18% (dezoito por cento) 
de acordo com a pontuação do município no Índice de Desenvolvimen-
to da Educação do Maranhão (IDE/MA); c) 2% (dois por cento) na 
proporção da pontuação do município na Taxa de Mortalidade Infantil 
(DATASUS); d) 10% (dez por cento)  linearmente; e e) 5% (cinco por 



  12       QUARTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
cento) na proporção da população do município em relação à população 
do Estado.

A instituição do Índice de Desenvolvimento da Educação do Ma-
ranhão (IDE/MA) tem por finalidade estimular a eficiência da aprendi-
zagem, vez que será calculado a partir dos dados sobre desempenho e o 
rendimento dos estudantes da rede municipal em avaliações da aprendi-
zagem. Seus critérios e fórmula de cálculo serão definidos em Decreto, 
considerados o nível socioeconômico dos educandos, bem como o au-
mento da equidade, conforme estabelece o inciso II do parágrafo único 
do art. 145 da Constituição Federal. O IDE/MA será calculado, anual-
mente, a partir de 2021, por meio do Sistema de Avaliação Estadual do 
Maranhão (SEAMA).

Por outro lado, a inclusão da Taxa de Mortalidade Infantil como 
um dos critérios para a divisão do ICMS permitirá ao Estado verificar 
as condições de desenvolvimento socioeconômico do município, bem 
como o acesso e qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saú-
de materna e infantil e, assim, contribuir para melhorias.

As diretrizes acima especificadas, além de objetivarem fortale-
cer políticas públicas relacionadas ao direito à educação e ao direito à 
saúde, têm por fundamento o art. 3º, inciso III, da Constituição Federal, 
que estabelece como objetivo fundamental da República a erradicação 
da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 
regionais.

Registre-se que permanecerão válidos até 2023 os critérios de 
distribuição atualmente previstos na Lei Estadual nº 5.599, de 24 de 
dezembro de 1992.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, 
no fortalecimento da educação e da saúde e na redução de desigualda-
des sociais e regionais, minha expectativa é de que o digno Parlamento 
Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 107 / 2022

Dispõe sobre a repartição da par-
cela de 25% (vinte e cinco por cento) do 
produto da arrecadação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações 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 Constitui-
ção Federal.

Art. 1º A parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto 
da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a que se refere o inciso 
II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal será rateada 
entre os municípios maranhenses, nos seguintes moldes:

I - 65% (sessenta e cinco por cento) na proporção do Valor Adi-
cionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas pres-
tações de serviços, realizados em seu território;

II - 18% (dezoito por cento) na proporção da pontuação do Mu-
nicípio no Índice de Desenvolvimento da Educação do Maranhão (IDE-
-MA);

III - 2% (dois por cento) na proporção da pontuação do município 
na Taxa de Mortalidade Infantil;

IV - 10% (dez por cento), linearmente, em quotas iguais para 
todos os municípios;

V - 5% (cinco por cento), na proporção da população do Municí-
pio em relação à do Estado.

Art. 2º O Índice de Desenvolvimento da Educação do Maranhão 
(IDE/MA) a que se refere o inciso II do art. 1º desta Lei considerará o 
desempenho e o rendimento dos estudantes da rede municipal em ava-
liações da aprendizagem conforme critério a ser definidos em Decreto 
do Poder Executivo. 

Parágrafo único. O IDE/MA será calculado, anualmente, a par-
tir de 2022, por meio do Sistema de Avaliação Estadual do Maranhão 
(SEAMA), e será publicado até o fim do primeiro semestre do ano sub-
sequente, para efeito de distribuição dos recursos no ano seguinte.

Art. 3º Para os fins desta Lei, serão consideradas:

I - as estimativas populacionais divulgadas oficialmente pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativas ao ano 
anterior ao exercício vigente ou, na falta destas, as relativas ao exercício 
imediatamente anterior;

II - a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) de cada Município con-
forme Plataforma DATASUS, que corresponde ao número de óbitos de 
menores de um ano de idade por mil nascidos vivos, e reflete as condi-
ções de desenvolvimento socioeconômico, bem como acesso e quali-
dade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e infantil.

Art. 4º Permanecem válidos, até 2023, os critérios de distribui-
ção previstos na Lei Estadual nº 5.599, de 24 de dezembro de 1992.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 104 /2022

Declara de utilidade pública o Ins-
tituto Maranhense Educandário Betesda, 
com sede no município de São Luís/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública Instituto Maranhense Edu-
candário Betesda, com sede no município de São Luís/MA, no Estado 
do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto Maranhense Educandário Betesda São Luís/MA, 
inscrita no CNPJ sob nº 13.008.226/0001-80, constituída em 20 de 
outubro de 2010, é pessoa jurídica de direito privado, de caráter civil, 
beneficente e sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado 
e com sede a Rua 05, unidade 105, nº 64, Cidade Operária São Luís/
MA.

A instituição tem por finalidade: trabalhar em beneficio das pes-
soas carentes, pelo progresso da comunidade, prestar assistência de or-
dem material e social aos seus associados, dependentes e a comunidade 
em gera; promover o amparo social a coletividade; promover a defesa 
da saúde e assistência médico-social; promover educação e desenvol-
ver atividade sociais, culturais e assistências, desenvolvendo ações de 
proteção à família, à maternidade, à infância, à criança, à adolescên-
cia e à velhice; promover a integração ao mercado de trabalho, realizar 
atividades com finalidades social, cultural, turismo e artes na comuni-
dade; resguardar o atendimento e assessoramento aos beneficiários da 
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Lei Orgânica de Assistência Social, defesa e garantia dos seus direitos,  
prestar serviços gratuitos permanentes, sem descriminação de clientela; 
promover cursos profissionalizantes; desenvolver e ampliar a cidadania 
contra a fome, miséria e pela vida; buscando a participação de toda a 
sociedade de forma solidária; promover a defesa e conservação do meio 
ambiente , incentivar a produção da agropecuária; promoção do volun-
tariado; promoção do combate à pobreza, estudos e pesquisas e produ-
ção de conhecimento cientifico, o amparo as crianças e aos adolescentes 
quilombolas e indígenas, combatendo a exploração sexual de menores, 
trabalho infantil e a prostituição; dentre outras.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 105 /2022

Declara de utilidade pública a Igre-
ja Evangélica Assembleia de Deus, com 
sede no município de Barra do Corda - 
MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus, com sede no município de Barra do Corda/MA, no 
Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

 
JUSTIFICATIVA

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede no município 
de Barra do Corda/MA, é inscrita no CNPJ sob nº 06.769.806/0001-25, 
constituída em 25 de dezembro de 1954, pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos de natureza religiosa, com tempo de duração 
indeterminado e com sede a Praça Maranhão Sobrinho, nº 143, Centro, 
Barra do Corda/MA. 

A instituição tem por finalidade: promover os princípios espiri-
tuais que professam, compartilham com a fé e práticas doutrinárias das 
demais Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Sendo compe-
tente para, por si mesmo, resolver qualquer questão de ordem interna, 
administrativa, judicial ou espiritual, que surgir em sua sede e congre-
gações. Ainda, exerce as seguintes atividades: pregar o evangelho, dis-
cipular e batizar novos convertidos, primar pela manutenção da Igreja, 
seus cursos educacionais, culturais e assistenciais de cunho filantrópico, 
promover escolas bíblicas, seminários, congressos, simpósios, cruzadas 
evangelísticas, encontros para casais, jovens, adolescentes e crianças, 
evangelismos e outras atividades espirituais. Além de fundar institui-
ções assistenciais, culturais e educacionais, dentro de suas possibilida-
des e conveniências.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 106 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação Ela na Obra. 

Art. 1º Declara-se de utilidade a Associação Ela na Obra, com 
sede no município de São Luís/MA, no estado do Maranhão. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

 
JUSTIFICATIVA

A Associação Ela na Obra, inscrita no CNPJ sob nº 
36.239.856/0001-61, é uma entidade sem fins lucrativos, em pleno 
funcionamento desde o dia 29 de janeiro de 2021, possui duração por 
tempo indeterminado, com sede na Av. Castelo Branco nº 429, loja 01 
A, São Francisco, São Luís/MA.

A Associação tem por finalidade: empoderar mulheres vítimas de 
violência domésticas e em vulnerabilidade econômica e social a partir 
de ações que as capacite para o mercado de trabalho; fomentar a educa-
ção, qualificação e inclusão social cidadã por meio de ações capacita-
doras voltadas para mulheres em situação de vulnerabilidade, visando 
seu empoderamento e criando oportunidades para inserção no mercado 
de trabalho da construção civil; promover cursos de capacitação de mu-
lheres para o trabalho na construção civil; orientar e capacitar mulheres 
em situação de vulnerabilidade, empoderando-as a reconstruir, como 
protagonistas de suas próprias histórias; desenvolver ações de inicia-
tiva própria e estabelecer convênios, contratos, protocolos, programas, 
parcerias com instituições públicas e privadas e com organizações da 
sociedade civil de interesse público. 

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Asso-
ciação vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 108/2022.

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O GRUPO IDE.

Art. 1º- Fica declarada como de utilidade pública, o Grupo IDE, 
inscrita no CNPJ nº 24.044.384/0001-75, com sede na cidade de São 
Luís - MA. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE 
FEVEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Depu-
tado Estadual – PC do B

JUSTIFICATIVA

O GRUPO IDE, presta relevantes serviços à sociedade mara-
nhense, tendo como foco principal, fomentar projetos e ações destina-
das a atender crianças, jovens, adultos e idosos provenientes de famílias 
carentes. 

As ações desenvolvidas pela supracitada instituição, promovem 
assistência social às minorias e excluídos, ajudando a combater a pobre-
za, incentivando o empreendedorismo, promovendo educação gratuita, 
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entre outras ações

É nesse contexto que se faz de suma importância o reconhecimento 
do título de utilidade pública para o GRUPO IDE, pois, suas ações, 
tendem a propiciar condições mais dignas de vida a população 
maranhense por ela assistida.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE 
FEVEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Depu-
tado Estadual – PC do B

REQUERIMENTO Nº 043/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 168 do Regimento Interno desta Casa, re-
queiro à Vossa Excelência a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
Ordinária nº 43/2022, de minha autoria, que institui, no Calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Poeta de Cordel”, 
a ser comemorado no dia 22 de março, e dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 24 de FEVEREIRO de 2022.

É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado 
Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 044 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 
394/2021, que proíbe, no âmbito do Estado do Maranhão, que planos e 
seguros privados de assistência à saúde exijam consentimento do com-
panheiro para a inserção de dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema 
intrauterino (SIU) em mulheres casadas, em união estável ou qualquer 
forma de relacionamento afetivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 25 de fevereiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO N° 045 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DE 
MIRINZAL-MA, AMAURY ALMEIDA, solicitando ESCLA-
RECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS TRÊS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORAM 
REMOVIDOS DE SUAS LOTAÇÕES ANTERIORES NO ÚLTI-
MO MÊS DE FEVEREIRO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de fevereiro. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 046 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DE MI-

RINZAL-MA, AMAURY ALMEIDA, solicitando ESCLARECI-
MENTOS SOBRE COMO E ONDE FORAM UTILIZADOS OS 
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB ENVIADOS AO 
MUNICÍPIO NO ANO DE 2021.

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

INDICAÇÃO Nº 1122 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado o ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino, 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Cidades e De-
senvolvimento Urbano Márcio Jerry solicitando a construção de 01 
(uma) uma Academia de Saúde ao ar livre, no Povoado Bom Lugar no 
município de João Lisboa.

Essa Academia é de suma importância, pois o referido povoado 
não dispõe de nem um equipamento de saúde para promover o bem-es-
tar e convivência da comunidade.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório 
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o município João 
Lisboa seja contemplado com a construção da Academia de Saúde ao 
ar livre.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 23 de fevereiro de 2022. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio - 
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 1123/2022

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 pavimentação asfáltica 
da estrada vicinal que liga Santa Luzia do Tide a Tufilândia, no 
Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a pavimentação asfál-
tica da estrada vicinal que liga Santa Luzia do Tide a Tufilândia, em 
virtude de inúmeras reclamações dos moradores que ali vivem, e total-
mente de difícil acesso aos municípios. 

Cumpre mencionar que a estrada vicinal, facilita o escoamento 
de pessoas assim como cargas. Tal solicitação se fundamenta na neces-
sidade iminente de garantia aos direitos básicos, a situação da estrada 
vicinal é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e 
quase inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder 
público, inadiável e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de fevereiro 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 1124/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio Sil-
va Sousa, solicitando adoção de medidas para concessão do Reajuste 
de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 
11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1125/2022

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 Afonso Cunha 
- Arquimedes Barcelar, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1126/2022

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 Água Doce 
do Maranhão, Thalita e Silva Carvalho Dias, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1127/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1128/2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1129/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Altamira do Mara-
nhão - ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1130/2022

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 Alto Alegre do 
Maranhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA, soli-
citando adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no 
piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1131/2022

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) Alto Alegre do 
Pindaré - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, solicitando 
adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso sa-
larial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1132/2022

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) Alto Parnaíba - 
Itamar Nunes Vieira, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1133/2022

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) Amapá do Mara-
nhão - Nelene da Costa Gomes, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1134/2022

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) Amarante do Ma-
ranhão - Vanderly Gomes Miranda, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 
o magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte 

pedagógico e docência dentro da rede de ensino municipal.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1135/2022

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) Anajatuba, Hel-
der Lopes Aragão, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1136/2022

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) Anapurus, VAN-
DERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, solicitando 
adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso sa-
larial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1137/2022

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) Apicum-A-
çu, JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1138/2022

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

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

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

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

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

categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1139/2022

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) Araioses, Luciana 
Marão Felix, solicitando adoção de medidas para concessão do Rea-
juste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a 
Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1140/2022

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1141/2022

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1142/2022

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) Axixá, MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1143/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Es-
tado da Infraestrura, Senhor Clayton Noleto, para que determinem a 
recuperação asfáltica da MA-034, que liga a zona urbana de Caxias 
ao Povoado Baú.

Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela fal-
ta de estrutura da estrada, que se constitui um direito social do cidadão, 
solicitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador no 
sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse investimento 
estrutural será assegurada aos moradores daquelas localidades, o direito 
a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1144 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Anderson 
Lindoso, Secretário de Estado da Cultura, solicitando 03 (três)  kits de 
instrumentos musicais para as instituições: Igreja Pentecostal Tor-
re Forte Refúgio dos Profetas (sede municipal), Igreja Assembleia 
de Deus de Anapoles (sede municipal) e Igreja Assembleia de Deus 
(Povoado Águas Limpas)  no município de Cândido Mendes, neste 
Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1145 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Rodrigo 
Lago, Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SAF, solicitando 
kits de irrigação para a comunidade Abelardina e Águas Limpas no 
município de Cândido Mendes, neste Estado.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se indispensável a 
disponibilização do kit de irrigação, tendo em vista que os produtores 
rurais que possuem como fonte de renda alternativa a produção agríco-
la/agropecuária, investindo desta forma na agricultura familiar, depen-
dem deste para facilitar o manuseio da terra, resultando na maior produ-
tividade e na diminuição dos custos para as famílias que dela dependem 
e garantindo-lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1146/2022

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

gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, e 
ao Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Professor 
Gustavo Costa, solicitando a implantação de um laboratório de infor-
mática na Universidade Estadual do Maranhão – Campus Caxias, 
importante ferramenta de inclusão digital e que auxilia no aprendizado 
dos universitários que podem aprofundar suas pesquisas e trabalhos na 
rede de internet, proporcionando conforto e agilidade aos alunos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1147 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e o senhor Jowberth 
Frank Alves da Silva, Secretário de Estado do Trabalho e da Economia 
Solidária – SETRES, solicitando, em caráter de urgência, um “motor 
com rabeta” e instrumentos de pesca para a comunidade Estandar-
te no município de Cândido Mendes, neste Estado.

A presente solicitação visa incentivar e melhorar a qualidade da 
pesca artesanal, fortalecendo a cadeia produtiva e facilitando a extra-
ção do pescado, principal fonte de alimentação dos habitantes daquela 
região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N 1148/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Administração Penitenciária, Sr. Murilo Andrade de Oliveira, que 
determinem, em caráter de urgência,  a execução da obra de pavi-
mentação intertravada no Povoado Bom Sossego (1 km) e Povoado 
São José (1 km) da cidade de Fortuna (MA).

A obra é de grande importância, pois, são precárias as condições 
de trafegabilidade nas ruas dos referidos povoados, causando perma-
nentes transtornos aos moradores que lá residem e aos condutores de 
veículos que por ali trafegam e convivendo diariamente com a grande 

dificuldade de acesso. A efetivação desse investimento estrutural será 
assegurada aos moradores dos povoados o direito a uma melhor qua-
lidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1149/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos 
Lula, no sentido de determinar em caráter emergencial, a instalação de 
uma POLICLÍNICA na cidade de Caxias, no intuito de melhor estrutu-
rar o atendimento da população local e regional.

O município de Caxias não possui condições de atender a deman-
da que lamentavelmente está prevista, sem a instalação de uma policlí-
nica, auxiliando assim na capacidade de atendimento. Em condições 
normais, a estrutura de saúde da região já é saturada, por maior que 
sejam os esforços das equipes de saúde. O investimento da gestão es-
tadual visa ampliar o acesso da população às consultas médicas nas di-
versas especialidades que contemplem agravos crônicos, pacientes com 
diabetes e hipertensão com suporte médico em áreas como cardiologia, 
endocrinologia, nefrologia, gastroenterologia, oftalmologia, nutrição, 
angiologia, pneumologia, reumatologia, dermatologia, proctologia, he-
patologia, clínica médica, entre outras.

A Policlínica objeto de nossa propositura, é um investimento em 
meio a uma crise sanitária, fazendo por necessário a instalação deste 
no município de Caxias, em decorrência do rápido crescimento da de-
manda e acima da capacidade de expansão da oferta de atendimentos 
na região.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de feve-
reiro de 2022. - Daniella - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1150 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Flávio Dino e ao Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto, solicitan-
do que seja realizada com urgência operação tapa buracos na MA 122, 
no  trecho que liga os Municípios de João Lisboa  a Senador La Roque 
até a Cidade  Amarante.

Justificamos nossa reinvindicação, tendo em vista o grande nú-
mero de buracos existentes no referido trecho, oferecendo grandes ris-
cos de acidentes e comprometendo a trafegabilidade dos veículos, o es-
coamento da produção, bem como ocasionando vários danos materiais 
aos proprietários de veículos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 24 de fevereiro de 2022. - ANTONIO 
PEREIRA - 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 1151/2022

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) Bacabeira, 
CARLA FERNANDA DO REGO GONCALO, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1152/2022

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) Bacuri, 
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, solicitando adoção de medi-
das para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos profes-
sores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1153/2022

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) Bacurituba, 
LETICIA LIBIA BARROS COSTA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1154/2022

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) Balsas, ERIK 
AUGUSTO COSTA E SILVA, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1155/2022

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) Barão de Grajaú 
– CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1156/2022

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) Barra do 
Corda, Rigo Alberto Teles de Sousa, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1157/2022

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) Barreirinhas, 
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, solicitando adoção de medidas 

para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1158/2022

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) Bela Vista do 
Maranhão, JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, solicitan-
do adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso 
salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1159/2022

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) Belágua, Herlon 
Costa Lima, solicitando adoção de medidas para concessão do Rea-
juste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem a 
Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1160/2022

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) Benedito 
Leite, RAMON CARVALHO DE BARROS, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1161/2022

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1162/2022

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) Bernardo 
do Mearim, ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, solicitando 
adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso sa-
larial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1163/2022

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) Boa Vista do 
Gurupi, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA, soli-
citando adoção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no 
piso salarial dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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



  24       QUARTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 24
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1164/2022

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) Bom jar-
dim, CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1165/2022

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) Bom Jesus das 
Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1166/2022

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) Bom Lugar, Mar-
lene Silva Miranda, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1167/2022

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) Brejo, JOSÉ FA-
RIAS DE CASTRO, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1168/2022

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) Brejo de Areia, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1169/2022

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) Buriti, JOSÉ AR-
NALDO ARAUJO CARDOSO, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1170/2022

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) Buriti Bravo, Lu-
ciana Borges Leocadio, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1171/2022

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) Buriticu-
pu, JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1172/2022

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) Buritirana, 
TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1173/2022

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) Cachoeira Gran-
de, RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1174/2022

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) Cajapió, Marco-
ne Pinheiro Marques, solicitando adoção de medidas para concessão 

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1175/2022

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) Cajari,  Constan-
cio Alessanco Coelho De Souza, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1176/2022

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) Campestre do 
Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, solicitando ado-
ção de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial 
dos professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.
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A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1177/2022

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) Cândido Mendes, 
JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, solicitando adoção de me-
didas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos pro-
fessores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1178/2022

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) Cantanhede, 
JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, solicitando adoção 
de medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 

2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.
O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe 

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1179/2022

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) Capinzal do 
Norte, ANDRE PEREIRA DA SILVA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1180/2022

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) Carutapera, 
AIRTON MARQUES SILVA, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1181/2022

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) Carolina, ERI-
VELTON TEIXEIRA NEVES, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1182/2022

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) Caxias, FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1183/2022

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) Cedral – Fernan-
do Gabriel Amorim Cuba, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1184/2022

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) Central do Mara-
nhão - Cleudilene Privado Martins, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1185/2022

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) Centro do Gui-
lherme – José Soares De Lima, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1186/2022

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) Centro Novo do 
Maranhão – Joedson Almeida Dos Santos, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1187/2022

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) Chapadinha 
– Maria Ducilene Pontes Cordeiro, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1188/2022

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) Cidelândia – Fer-
nando Augusto Coelho Teixeira, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1189/2022

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) Codó, Bruno Jose 
Francisco Lima Neres, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1190/2022

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) Coelho Neto, 
Bruno José Almeida e Silva, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1191/2022

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) Colinas, Valmira 
Miranda Da Silva Barroso, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1192/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1193/2022

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) Coroatá, Luis 
Mendes Ferreira Filho, solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1194/2022

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 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1195/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

formação das crianças. 
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 

categoria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de feve-

reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1196/2022

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) Dom Pedro, Ail-
ton Mota Dos Santos, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1197/2022

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) Dom Pedro, Ail-
ton Mota Dos Santos, solicitando adoção de medidas para concessão 
do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dis-
põem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1198/2022

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 conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1199/2022

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) Estreito, Leoar-
ren Tulio De Sousa Cunha, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1200/2022

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) Feira Nova do 
Maranhão, Luiza Coutinho Macedo, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1201/2022

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) Fernando 
Falcão, Raimunda Da Silva Almeida, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1202/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1203/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1204/2022

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) Fortuna, Sebas-
tião Pereira Da Costa Neto, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1205/2022

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1206/2022

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) Gonçalves Dias, 
Antonio Soares De Sena,  solicitando adoção de medidas para conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1207/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1208/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 

profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1209/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1210/2022

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 Luiz 
Rocha, José Orlanildo Soares De Oliveira, solicitando adoção de 
medidas para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1211/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1212/2022

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 Nu-
nes Freire, Josimar Alves De Oliveira, solicitando adoção de medidas 
para concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professo-
res, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1213/2022

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 conces-
são do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1214/2022

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1215/2022

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) Guimarães, Os-
valdo Luís Gomes, solicitando adoção de medidas para concessão do 
Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme dispõem 
a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1216/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores, conforme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1217/2022

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1218/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, conforme 
dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1219/2022

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 Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1220/2022

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) Imperatriz, Fran-
cisco De Assis Andrade Ramos, solicitando adoção de medidas para 
concessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, con-
forme dispõem a Lei 11.738 de 2008.

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

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

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

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

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

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Expediente lido, à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Oradores inscritos. Com a palavra a deputada Cleide 
Coutinho, cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, colegas deputadas, Betel, 
Socorro Waquim, colegas deputados presentes, todas as mulheres que 
me ouvem e que me assistem, meu cordial abraço. Pensei muito em 
não vir a esta tribuna falar sobre o nosso Dia da Mulher, mas eu quero 
contar uma historinha a vocês. Antes, quando eu era somente médica, 
Deputado Fábio, eu achava que a gente resolvia o problema só dando 
saúde. Deus e Humberto Coutinho fizeram que eu fosse trabalhar na 
Secretaria de Ação Social, na Secretaria de Saúde em Caxias, onde 
eu tive conhecimento dos diversos problemas que aconteciam com 

as mulheres. Também, como deputada que fui, há dois mandatos 
anteriores, tive o prazer, a honra e o trabalho de saber o que nós, 
mulheres, de modo geral, sofremos. Tenho que dizer aqui, Deputada 
Socorro, que eu pensava antes que a mulher, sozinha, conseguia vencer. 
Conto sempre uma historinha: quando eu fazia medicina, que eu fiz 
concurso com o Humberto para obstetrícia, eu fui trabalhar com ele 
no sexto ano de medicina. Era tempo da Copa do Mundo, aquela 
música noventa milhões em ação, pra frente Brasil, que o Brasil estava 
bombando. E eu ia trabalhar no pré-parto, eu ia trabalhar na admissão, 
e Humberto Coutinho ficava, lá em cima, com os médicos, vendo o 
jogo. Quando eu indicava uma cesárea, o Humberto Coutinho descia 
todo faceiro e ia operar. Ele já operava, eu não operava ainda, eu tinha a 
maternidade para aprender a operar. Eu simplesmente mudei de plantão, 
tive a coragem de mudar de plantão, porque, se eu ficasse lá, eu não ia 
aprender nunca a fazer uma cesárea, nem fazer uma ectópica, nem fazer 
uma histerectomia, então eu mudei de plantão. Isso me levou a pensar 
por muito tempo que a mulher, quando quer, consegue, mas não é assim. 
Nós, mulheres, sofremos muito, haja vista agora esse deputado que vai 
ser cassado, com a graça de Deus e do povo, esse Arthur do Val, eu não 
sei por que ele fala de “mamãe falei”, apelido dele. Quando ele colocou 
que as mulheres ucranianas, éramos nós que estávamos ali presentes 
como se fosse mercadoria de beleza, de luxo e realmente de sexo, 
somente disso, mas, na verdade, nós mudamos muito. Eu quero aqui, 
deputados homens presentes, o Antônio que está ali, o Zito, o Carlinhos 
Florêncio, eu quero dizer, Fábio, Ariston, que vocês, homens, também 
são importante na nossa conquista, porque, se não fossem vocês, nós, 
sozinhas, não iríamos conseguir que, no Brasil e aqui no Maranhão, 
tivesse a Lei Maria da Penha, a Casa da Mulher, o Ministério da Mulher, 
Lei do Feminicídio, Patrulha Maria da Penha, Juizado Especial. Então, 
eu acho que tudo isso foi um ajuntamento de forças. Nós, mulheres, 
na frente e vocês nos ajudando. E para vocês o meu agradecimento 
de verdade, porque, Deputada Socorro, Deputada Betel, que está aqui 
presente, sabe que sem vocês também a gente não iria muito longe. E 
eu quero só encerrar minhas palavras com um verso do Erasmo Carlos 
quando ele fala: “Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira 
absurda. Eu, que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força 
está com ela.’’ E essa força é nossa, e unido com vocês, homens, que 
também vamos ajudar, um beijo e abraço para todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Deputado Marco Aurélio, deputado Marco não está 
online. Deputado Zito, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Presidente, declino, 
cedo a minha oportunidade para a deputada Socorro Waquim, em 
seguida eu vou.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Deputada Socorro Waquim permutando com o deputado 
Zito.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Bom dia a todos, e em especialmente a todas as mulheres 
que inclusive nesse momento estão ali em festa do Plenarinho, 
promovido pela Procuradoria da Mulher dessa Casa, coordenada pela 
deputada Daniella, bom dia especial a Dra. Cleide, aplaudi-la porque 
vi na senhora a resiliência, vi na senhora firme aqui nesse microfone 
a certeza de que as mulheres precisam cada vez mais participar da 
vida pública, porque elas fazem também a diferença. Então, querida, 
meu agradecimento em nome de todas as mulheres do Maranhão por 
V.Exa. estar aqui nesse Parlamento já há tanto tempo trabalhando 
diuturnamente em favor das mulheres e dos maranhenses de uma forma 
geral. Parabéns, Deputada Betel, que também está aqui, assistente 
social, e todas as colegas deputadas que aqui constantemente estão 
prestando um grande serviço ao Maranhão, por meio da sua fala, da 
sua voz, da sua luta. Hoje é um dia realmente muito especial, dia 8 de 
março, Dia Internacional da Mulher, que significa nada mais do que 
um dia de lutas de tantas mulheres que já deram as suas vidas para 
puderem serem vistas, mas serem vistas como cidadãs, serem vistas 
como agentes de transformação. Falou, envergonhou a sua mãe e a 
sua nação. Disse a Deputada Margareth Coelho, do Piauí e deputada 
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federal, e faço delas minhas palavras quando ela se refere às palavras 
sórdidas que na verdade acusaram e amiudaram o sofrimento de todas 
aquelas mulheres que estavam na fila, na fila do sofrimento, Deputada 
Cleide, na Ucrânia. A Senhora disse bem, ali somos nós, nós estávamos 
ali, nós, mulheres, nós, mães, nós, trabalhadoras fugitivas naquele 
momento da sua casa, da sua família. Vendo na TV as mães entregarem 
seus filhos num ônibus e só se despedir, isso dói na alma, porque aquela 
cena, na verdade, é o resultado insano de quem não é humano, de quem 
busca guerra para poder se perpetuar no poder. Então aquelas mulheres 
acuadas, entrincheiradas e fugitivas da guerra insana precisam ser 
respeitadas, amadas. E elas nos representam, por isso nós precisamos 
ser respeitadas e amadas. Desumana foi a atitude desse senhor Arthur, 
machista que ora ocupa, com voto popular e talvez de milhares de 
mulheres paulistas, um lugar na Assembleia Legislativa de São Paulo. 
Nós mulheres do mundo nos unimos em uma só voz, nesse 08 de 
março, Dia Internacional da Mulher, para externar não à ignorância do 
machismo, não à maledicência, não ao desrespeito, não ao preconceito 
contra todas nós mulheres do mundo inteiro. A vida de Cristo, que nós 
seguimos e que acreditamos, começou de uma mulher, de uma virtuosa 
mulher. Precisamos, sim, de atitudes humanitárias, altruísta e de muita 
luz da humanidade. A poucos dias nós comemorávamos a conquista 
dos 90 anos do direito ao voto no Brasil, por isso nós sempre estamos 
aqui falando sobre isso, conclamando as mulheres para ocuparmos os 
espaços políticos, sociais, econômicos e religiosos, de forma que nos 
firmemos na luta por um lugar de pertencimento de nós mesmas. Nós 
mulheres que temos que acreditarmos em nós, que nós podemos fazer 
a diferença, que nosso discurso é forte, porque é um discurso de amor, 
um discurso de paz, um discurso de construção, um discurso que busca 
direitos. Não direitos só para mulheres, mas direito para sociedade, 
direito para todos. É importante esse pertencimento, esta crença de que 
nós pudemos, sim, participar da vida pública. Empatia, eu diria nesse 
momento, é a palavra de ordem. E o Papa Francisco agora, no domingo 
passado, na Missa do Angelus, Deputada Cleide, disse muito bem que 
na Ucrânia, hoje, correm rios de sangue e lágrimas e que é preciso 
ter uma atitude diferente. São precisos, nesse momento, corredores 
humanitários. É preciso nesse momento que nós tenhamos uma atitude 
mais altruísta, mais humana, mais solidária, mais fraterna para com 
essas pessoas que representam uma parte do mundo. Então lugar de 
mulher é, na verdade, lugar de transformação, é lugar de amor, de 
humanidade, de respeito para o próximo. Viva às mulheres do mundo. 
Viva às mulheres do Maranhão. Viva às mulheres do meu Timon, a 
cidade que convivem, diariamente que vejo, as feirantes, as costureiras 
através de cooperativa, Doutora Cleide, lutando tanto para sobreviver, 
principalmente após essa pandemia. Nós queremos aqui, rapidamente, 
parabenizar o evento que foi promovido também pela Deputada Ana 
do Gás, sobre Março Mulher, comemorando os 15 anos de existência 
da Secretaria Estadual da Mulheres, onde a senhora aqui já citou várias 
ações que o Governo Flávio Dino tem feito para proteger as mulheres. 
E quero dizer que essas ações todas somada à Procuradoria da Mulher, 
criada pelo nosso Presidente Othelino, nesta Casa, fortalecem o nosso 
trabalho, fortalece a nossa crença de que teremos sempre dias melhores. 
Eu também me considero partícipe dessa construção histórica das 
mulheres, por meio do meu partido, o MDB, MDB Mulher, onde a 
gente tem trabalhado tanto para aumentar o empoderamento político 
e social das mulheres. Com isso, Senhor Presidente, nós estamos aqui, 
hoje, dizendo, que temos orgulho de estar nesta Casa, ser uma voz ativa 
em defesa das mulheres na conquista de seus direitos. Parabéns a todas 
as mulheres do mundo inteiro, parabéns a todas nós. Muito obrigada.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – Quer 
concluir mais um minuto? Nós somos mulheres e temos força.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Doutora 
Cleide está dizendo que nós somos mulheres e temos força. Está 
pedindo mais. Senhor Presidente, a decisão é do senhor. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Eu convido aqui, hoje, Dia Internacional da Mulher, 
a Deputada Cleide Coutinho, por fazer já parte da Mesa, o Bráulio me 
informou, pela hierarquia, teria que ser a senhora a assumir a presidência 

aqui, para presidir a sessão hoje; e a Deputada Socorro se faça aqui 
presente para compor a Mesa como segunda secretária. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Eu 
agradeço. Antes de me dirigir para aí, eu vou só fazer um último registro. 
Fizemos o pedido também da Casa da Mulher Maranhense para Timon, 
vamos aguardar que o governo Flávio Dino ainda consiga conceder. O 
próximo governo dará continuidade a essa grande ação governamental. 
Muito obrigada, Senhor Presidente, pelo convite. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Colegas, nós estamos fazendo um 
requerimento de repúdio ao Senhor Marco, cujo nome é “mamãe falei”, 
porque ele falou o que não devia, o que não podia. Repúdio a esse que, 
com certeza, será um ex-deputado. Eu gostaria, tenho certeza de que 
todos assinaremos, e agradeço aqui ao Presidente, que saiu aqui para 
me dar essa honra. Com a palavra, o Deputado Zito, por cinco minutos, 
sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do orador) 
- Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
imprensa, servidores desta Casa, hoje é um dia mais que especial, não 
só para as mulheres, mas para todos nós, pois sabemos que a população 
mundial é formada pela maior parte de mulheres, o restante são filhos 
delas. E a mulher, todos sabemos do grande papel que tem na vida de 
todos nós, e hoje eu venho aqui para primeiramente agradecer a Deus 
por ter me dado a oportunidade de ser um privilegiado de nesta data eu 
ter motivo duplo para comemorar, pois hoje a minha esposa aniversaria, 
foi no dia 8 de março que ela nasceu. Com a esposa que neste ano do 
dia 1º de janeiro completamos quarenta e oito anos de casados, aí dá 
pra V.Exas. terem uma noção da importância que tem esta mulher na 
minha vida e não poderia deixar que hoje vir a essa tribuna agradecer, 
repito, primeiramente, a Deus, e a ela por ter me dado uma família que 
só tem me dado prazer e alegria. Todas vocês, mulheres, sabemos que 
são fundamentais na construção das suas famílias. V.Exas., deputadas, 
onde aqui ouvimos a deputada Cleide, que preside esta sessão, meus 
parabéns, deputada, e a deputada Socorro Waquim mostrando a 
importância que tiveram, que tem e que terá na sociedade como um 
todo, mas em especial para suas famílias. Portanto, eu me sinto um 
homem privilegiado por ter este espaço aqui, concedido por Deus, 
pelos amigos e especialmente pelas mulheres que sempre abraçaram 
a nossa causa, que certeza eu tenho, que não as decepcionei, porque 
procurei buscar oportunidade para cada uma delas, e quando não para 
elas, para os seus filhos, para os seus esposos, e nada mais gratifica uma 
mulher, uma mãe do que você fazer algo de bom para os seus filhos, 
para a sua família, todos nós sabemos que em todas as dificuldades, 
quem mais sofre são as mães, são as mulheres, porque elas trabalham 
com um único pensamento de dar o melhor para os seus filhos, para 
sua família. Portanto, aqui eu deixo o meu abraço sincero a todas as 
mulheres, as mulheres que prestam serviço a essa Casa, que conduzem 
esses trabalhos, do menor ao mais alto posto desta Casa, e a todas as 
mulheres que trabalham fazendo com que os municípios, o estado e 
o país se desenvolva, gerando oportunidade de trabalho, educação e 
saúde para todos nós. Então é gratificante, e eu agradeço, repito aqui, 
se tivesse que agradecer o quanto eu estou satisfeito e feliz com esta 
data e poder parabenizar as mulheres, com certeza, esse espaço que 
me é concedido não seria suficiente. Mas eu quero também, Senhora 
Presidente, falar do nosso Governador Flávio Dino, que aqui eu quero 
parabenizar por mais uma ação feita no município de Codó que será 
inaugurada sexta-feira e espero ver a senhora lá por seu município 
próximo, ali na região dos Cocais, também o Deputado Adelmo, onde 
será reinaugurada a UPA de Codó. Uma UPA que tanto tem atendido 
na questão da saúde daquele município. E será reinaugurada sexta-
feira com a presença do Governador Flávio Dino. E aqui eu reforço 
a nossa indicação, Governador e Secretário de Saúde Carlos Lula, de 
uma ambulância para aquela unidade que tanto tem contribuído para a 
melhoria da saúde do povo de Codó. Mas não fica por aí. O Governador 
Flávio Dino tem trabalhado em todas as áreas. Todos nós sabemos. 
Todos nós vimos todos os dias que o Governo não para. O Governo 
todos os dias inaugura obras. O Governo todos os dias inicia obras. 
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E nós só temos a agradecer. Nós sabemos que é assim que tem que 
ser um gestor. E o Governador também... estou concluindo, Senhora 
Presidente. E o Governador também vai visitar a obra da Policlínica 
que está na fase de término para, brevemente, também ser inaugurada. 
Então esse é o governo que trabalha. E o time é bom.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Por favor, liberem o áudio para o 
Deputado concluir. 

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Estou concluindo, 
Senhora Presidente. E o Governador também vai visitar a obra da 
Policlínica, que está na fase de término para brevemente também ser 
inaugurada. Então esse é o governo que trabalha e o time é bom. O 
time é bom e nós não temos dúvida de que a continuidade dessa gestão 
fará com que os maranhenses continuem acreditando que, sabendo 
fazer a escolher certa, todos nós temos a oportunidade. Muito obrigado, 
Senhora Presidente, obrigado a todos vocês. Parabéns mulheres pelo 
Dia Internacional.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Adelmo 
Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Bom dia, senhoras e senhores deputados e deputadas. Hoje 
é o Dia Internacional da Mulher. É claro que a gente tem que fazer 
uma homenagem a nossas colegas deputadas que aqui estão: Deputada 
Betel, Deputada Cleide Coutinho, tenho grande admiração, as nossas 
deputadas que estão remotamente nos acompanhando, a todos aqueles 
que estão perto ou longe, nas redes sociais que nos acompanham. 
A todas as mulheres do Maranhão, do Brasil e do mundo, a minha 
solidariedade, o meu abraço e meu desejo é que não somente hoje, 
mas todos os dias das vidas de vocês possam ser dias felizes de muito 
respeito, sobretudo, e de muita doação para que vocês continuem 
plantando muito amor nesse mundo que tanto precisa. Mas hoje o que 
me traz aqui é um discurso, vendo ali no nosso painel, o meu nome 
ainda no PCdoB, um discurso de despedida. Estou hoje me despedindo, 
Deputado Dr.Yglésio, do querido amigo, querido partido PCdoB, 
partido que me acolheu há 12 anos no qual eu construí grandes amigos, 
fiz minha eleição de vereador, eleição de minha esposa de vereadora, 
eleição minha de deputado estadual, a minha eleição em Caxias para 
prefeito, enfim, dentro do PCdoB participei de inúmeros embates, 
debates, discussões, cresci muito politicamente, intelectualmente, cresci 
muito no aspecto social e aprendi demais dentro do PCdoB. Por isso, 
é claro, agora o PCdoB, próximo a completar 100 anos de existência, 
eu quero fazer uma saudação especial a todos os camaradas, todos 
eles, todos aqueles que me acolheram, que me receberam, em especial 
o meu querido presidente, Márcio Jerry. Eu dizia ao companheiro 
Márcio Jerry que, na sua essência, um lutador, um batalhador para que 
o PCdoB continue sendo um partido forte no nosso estado, continue 
com representatividade aqui, nesta Casa, mas toda mudança, todas as 
pessoas que almejam, que querem e que sonham em buscar progresso, 
desenvolvimento, precisam da mudança. A mudança é inerente ao ser 
humano, daqueles que querem avançar, crescer e se desenvolver cada 
vez mais. Claro que, dentro do PCdoB, eu me sentia muito à vontade, 
partido pelo qual tenho grande consideração e amizade com todos os 
camaradas, mas é hora de buscar um novo caminho, buscar mais uma vez 
outro desafio. Estou ingressando hoje no Partido Socialista Brasileiro, 
no PSB, com muito orgulho, Presidente Bira do Pindaré, o nosso querido 
companheiro Flávio Dino e tantos outros desta Casa que também estão 
ingressando no PSB, para fortalecer essa legenda. Portanto, hoje eu 
estou trazendo o meu discurso de despedida do PCdoB, na certeza de 
que pude contribuir muito com o partido, mas que estaremos juntos 
lutando para a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Governador 
Flávio Dino. Agora com outra bandeira, bandeira do PSB, mas com o 
mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com a mesma temática 
de poder plantar desenvolvimento para construir um Maranhão justo 
para todos, o Maranhão de todos nós. Acredito nisso e tenho certeza de 
que, se juntando a esse projeto que eu já venho defendendo há muito 
tempo, que é a continuidade da administração de Flávio Dino, a partir 

do Governador Carlos Brandão, porque tenho certeza de que Carlos 
Brandão junta, aglutina toda as atitudes e todos os pré-requisitos para 
continuar esse trabalho: lealdade, trabalho, ficha limpa, um homem 
voltado para o desenvolvimento, municipalista e que tem, acima de 
tudo, compromisso com o desenvolvimento do Maranhão. Por isso, 
fico muito à vontade de estar saindo do PCdoB, deixando saudade e 
levando comigo muita saudade também. Agradecimento especial 
ao meu presidente Márcio Jerry e a todos os membros da direção 
executiva do PCdoB no Maranhão. Ingresso com a cabeça erguida 
no PSB para continuar batalhando pelo Maranhão de todos nós, junto 
com o Governador Flávio Dino, junto com Carlos Brandão, porque, 
afinal de contas, nós vamos plantar desenvolvimento para construir um 
Maranhão de todos nós. Era só isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Yglésio, cinco minutos, sem 
apartes. Declina. Deputado Marco Aurélio, cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhora Presidente Deputada Cleide, por 
quem eu tenho imenso carinho, respeito e amizade. A senhora traz um 
brilho muito especial a esta Casa. Em seu nome, quero homenagear 
todas as mulheres, não só deste Parlamento, as servidoras, mas todas 
as mulheres do Maranhão, do Brasil e do mundo. Hoje é um dia muito 
especial para celebrar sempre as lutas, as conquistas que não foram 
dádivas, foram lutas travadas e cada vez reforçar a busca pelo respeito, 
pelos direitos e o nosso reconhecimento e valorização a todas as 
mulheres, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, 
imprensa, e os que acompanham esta sessão, venho destacar hoje uma 
luta muito especial que travamos em busca da valorização de três 
categorias profissionais em Imperatriz, meu amigo Rildo Amaral, e que 
nos últimos dias a gente conseguiu concretizar esta entrega, falo dos 
taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo da nossa cidade, foram 
algumas das categorias mais atingidas pela pandemia, no epicentro da 
pandemia, nós vimos que muitos desses profissionais ficaram em grande 
dificuldade, muitas vezes por dias não conseguiram fazer uma única 
corrida e foi um período muito difícil e eu dialogava e eles falavam 
dessa dificuldade e a gente observava e testemunhava e eu falei com o 
governador Flávio Dino de uma pretensão de destinar um recurso para 
a gente criar um auxílio e nós preparamos esse caminho, foram muitas e 
muitas reuniões com Procuradoria, com a SEDES, aqui nesta Casa, nós 
aprovamos um projeto de lei que incluiu esses profissionais no âmbito 
do programa Mais Renda do Governo do Estado e isso preparou um 
caminho não só para esse momento, mas para momentos futuros para 
que esses profissionais fossem acolhidos. Destinei um recurso de mais 
de seiscentos mil reais, foi feita uma seleção, dialogamos bastante com 
esses profissionais, com os líderes das categorias e o formato atendeu 
a perspectiva deles. Foi criado, portanto o Auxílio João Mototáxi. 
Esse auxílio ajudou demais, foi uma busca contínua e eu agradeço 
imensamente o apoio do Governador Flávio Dino, do Vice-Governador 
Brandão, da Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa da Dra. 
Larissa Abdalla e toda sua equipe. Agradeço também a AGEMSUL na 
pessoa do Davison Nascimento e todas essas categorias. Há algumas 
semanas, senhora presidente, nós fizemos a entrega desse auxílio, 
do cartão com crédito de seiscentos reais. E ouvi de um mototaxista 
falando para quem tem muito isso parece ser pouco, mas para quem 
tem pouco e está no momento difícil, esse recurso ajuda bastante. Dias 
depois, eu andando no centro de Imperatriz, ali no calçadão, e um 
mototaxista me abordou e falou da satisfação de ter recebido aquele 
recurso e eu perguntei a ele, o que que você fez com o dinheiro? Ele 
falou: eu comprei todos os materiais escolares dos meus filhos. O que 
é muito gratificante. Eu agradeço o apoio de todos que nos ajudaram 
nessa busca. E para além desses quase mil profissionais que foram 
selecionados, teve ainda um saldo residual que a SEDES vai fazer 
outro edital para além deles que foram apoiados com esse Auxílio João 
Mototáxi, que é uma homenagem a um grande amigo que teve um 
grande trabalho por essa classe, que nos deixou há pouco tempo, mas 
que seu legado foi reconhecido com essa homenagem. Além do apoio 
a esses profissionais, destaco que fica criado um caminho jurídico para 



  40       QUARTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 40
que outras ações sejam feitas, ou com apoio de outros deputados. Sei 
que o Deputado Carlinhos Florência está lutando por esse auxílio, lá 
em Bacabal, onde há ação do próprio Governo, porque a modificação 
legislativa, incluindo esses profissionais no âmbito do Programa Mais 
Renda, deixou preparado esse caminho. Eu agradeço imensamente o 
apoio. Estou muito feliz por a gente ter concretizado esse compromisso. 
Com a gente é assim: palavra dada, palavra cumprida. Muito obrigado, 
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Wellington 
do Curso. Está presente? Cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhora Presidente, demais Membros 
da Mesa, senhoras e senhores Deputados, Deputadas, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, 
o nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado nesse dia 08 
de março, Dia Internacional da Mulher. Que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população, sobre as 
mulheres. Homenagem especial a minha mãe, dona Iracema de Castro 
Bezerra, uma das mulheres mais extraordinárias que Deus colocou no 
mundo. Uma mulher que me ensinou valores, me ensinou princípios, 
respeito. Respeitar os mais velhos, chamar os mais velhos de senhor, 
de senhora, tomar bênção, então uma mãe maravilhosa, uma mãe muito 
especial, uma mulher muito especial, uma mulher guerreira, de fibra. 
Dona Iracema de Castro Bezerra, mãe do Deputado Wellington, é 
uma mulher corajosa. E ela me ensinou a coragem, a ser destemido, 
a ser corajoso. A minha querida mãe, todo o meu amor, todo o meu 
carinho. Que Deus te abençoe, Deus te proteja de todo mal. Um abraço 
especial e fraterno a todas as Deputadas da Assembleia Legislativa, 
minhas princesas e minhas rainhas. Hoje cedo, cheguei falando 
com a Deputada Cleide Coutinho, chamando-a de maravilhosa, de 
perfeita, princesa. Então, minhas princesas e rainhas Deputada Cleide, 
Deputada Betel, Deputada Socorro, Deputadas Helena, Deputadas 
que aqui não estão presentes também, Deputada Detinha, Deputada 
Daniella e todas as Deputadas das Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. A todas as servidoras da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão que nos aturam, que nos suportam, que nos auxiliam, 
que nos assessoram. Deputado Wellington que é intransigente na luta 
dos direitos dos professores, policiais, da população, mas sou muito 
bem atendido por todas vocês servidoras da Assembleia Legislativa; 
servidoras da Comunicação, jornalistas, radialistas, cinegrafistas, 
fotógrafas, profissionais da Comunicação da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Servidoras policiais da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e estendo a todas as policiais militares, a todas as 
professoras, a todas as mulheres. E, hoje pela manhã, eu amanheci na 
Deodoro, logo cedo. Não foi o primeiro, segundo ou terceiro dia. Já são 
vários dias de mobilização, vários dias na luta. E aí encontrei lá também 
o Deputado Bira do Pindaré. E eles, inclusive, registraram o apoio da 
Senadora Eliziane Gama, Senador Weverton Rocha, Deputado Bira do 
Pindaré e a nossa luta. E ao falar da luta dos enfermeiros, lá na Deodoro, 
hoje, Senhor Presidente, visto aqui, por cima da minha ferramenta 
de trabalho, na Assembleia, nosso terno, nossa gravata, a camisa 
em homenagem à enfermagem no Maranhão. 80% da enfermagem 
é composta de mulheres, então homenagem mais justa hoje seria 
impossível. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, uma mobilização da 
enfermagem na luta pelos seus direitos, na luta pela aprovação da PL 
2564. Hoje, a Deodoro amanheceu florida, amanheceu ocupada de forma 
pacífica por homens e mulheres da enfermagem. Então, às mulheres da 
enfermagem, que compõem 80% da enfermagem, o nosso respeito, o 
nosso carinho e a nossa luta. Logo na primeira semana, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, na primeira semana de fevereiro 
de 2015, nós apresentamos e protocolamos o projeto de lei, mesmo 
dizendo que não era competência do Legislativo estadual, mas que 
essa discussão pudesse tratar, pudesse vir para o estado do Maranhão, 
que era o piso estadual para os profissionais de educação, os técnicos 
de enfermagem. Também, as 30 horas para os enfermeiros, realização 
de concurso para enfermagem também, um local de descanso digno 

para os profissionais de enfermagem. Hoje, a enfermagem, reunida na 
Deodoro, representante de todos os lugares, representante de Rosário, 
representante de São Bento, representante de Balsas, representante de 
Imperatriz, representante de Icatu, de Axixá, representante de Araioses, 
representante dos mais variados municípios estavam lá na Deodoro. 
Então, parabéns à enfermagem, parabéns pela luta. Só será possível 
essa luta e a conquista com a união e a organização da enfermagem 
no Maranhão. Parabéns a todos os profissionais de enfermagem, todos 
aqueles que estão, no dia a dia, na luta nos hospitais, na luta para que 
nós possamos conter o avanço da covid, dessa pandemia, aqueles que 
conhecem realmente a dor, o sofrimento de quem estava lutando contra 
a morte, lutando pela vida nos hospitais, nas clínicas, nas UPAS. O 
nosso respeito a todos os médicos, a todos os enfermeiros, técnicos, 
auxiliares, a todos os profissionais de enfermagem. A nossa luta em 
defesa do PL 2564. Muito embora sejamos deputado estadual, mas já 
fizemos um documento solicitando que todos os senadores pudessem 
aprovar, apoiar. Somente dois, Senador Weverton e Senadora Eliziane, 
mas que todos os deputados federais possam apoiar de verdade a 
aprovação do PL 2564, porque dinheiro tem, R$ 17 milhões foram 
destinados aos deputados federais, de emendas, então, com certeza, 
dinheiro tem e precisamos valorizar os profissionais de saúde do 
estado do Maranhão. Profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, continuem contando sempre com o professor e Deputado 
Wellington. Essa camisa para as fotos e os vídeos da Assembleia, em 
homenagem para que vá para os Anais da Assembleia. Vem para a luta. 
PL 2564, em defesa dos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem do estado do Maranhão. Estamos juntos. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Roberto Costa, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) - Senhora Presidenta Deputada Cleide Coutinho na qual 
eu quero saudar aqui a todas as mulheres que compõe a Assembleia 
Legislativa, as funcionárias, saudar também a nossa querida deputada 
Socorro Waquim, a nossa deputada Betel, que hoje aqui também estão 
presentes nesse dia que é o marco na defesa dos direitos das mulheres, 
nós que vivemos num país que tem mais de 51% de mulheres, a maioria 
de mulheres que tem inclusive uma maior escolaridade em relação aos 
homens, mas mesmo assim, deputada Cleide, a entrada da mulher, a 
inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, ela se torna inferior 
ao homem e que tem sido uma luta constante de afirmação das mulheres 
na defesa dos seus direitos, as mulheres elas recebem ainda do país 
25% a menos do que os homens ocupando a mesma profissão, tendo a 
mesma responsabilidade profissional, e durante esses anos todos uma 
das políticas públicas mais importantes que teve foi exatamente garantir 
a participação das mulheres na política, porque também foi por meio 
da política que elas começaram a ter uma voz mais forte na defesa 
dos seus direitos, e no Maranhão isso tem sido para mim importante 
porque o número de participação de mulheres dentro da política tem 
crescido e com isso o respeito a elas e a garantia do trabalho delas tem 
se valorizado a todas as mulheres maranhenses. E eu fico muito feliz de 
ter dado também a nossa contribuição, aqui nós temos uma lei 11.067 
de 2019, uma lei de nossa autoria que obriga as empresas que trabalham 
para o Estado, cumprir a equidade salarial entre homens e mulheres, 
porque nós não podemos é permitir, deputada Betel, que a mulher 
tenha a mesma responsabilidade profissional, faça o mesmo trabalho do 
homem, que tenha a mesma formação, a mesma escolaridade, e na hora 
de receber o salário, ter que receber menos que o homem. Então essa 
luta nossa, inclusive com a nossa lei, foi exatamente para estabelecer 
essa igualdade, esse respeito à mulher. E eu fico muito feliz no dia, de 
hoje de estarmos aqui nessa tribuna, no Dia Internacional da Mulher, 
para parabenizar a atuação das nossas deputadas dentro dessa Casa, 
que tem sido fundamental, que tem sido uma voz de todas as mulheres 
maranhenses. Porque a Assembleia, eu costumo dizer, é a voz do povo 
do Maranhão, e quanto mais mulheres terem aqui dentro dessa Casa, 
isso significa dizer que nós estamos avançando com as garantias e os 
direitos das mulheres. E eu fico muito feliz de mais uma vez estarmos 
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aqui nessa tribuna para parabenizar todas as mulheres maranhenses. E 
dizer que continuamos também nessa trincheira de luta e de respeito por 
todas elas. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Zé Inácio, 5 minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão 
do orador) - Senhora Presidente Cleide Coutinho, Deputada Betel, 
Deputada Socorro Waquim, colegas parlamentares e imprensa, galeria 
e todos que nos acompanham pela TV Assembleia, também me 
inscrevo para falar sobre a importância do dia de hoje, 8 de março, 
Dia Internacional da Mulher. Essa data se iniciou lá em 1909, quando 
as mulheres começaram a se organizar para lutar por direitos àquela 
época, sobretudo os direitos civis. Entre esses direitos, a luta pelo 
direito de votar aqui no Brasil. Somente em 1932, as mulheres tiveram 
a oportunidade de votar nas eleições. Vejam que, durante muito tempo, 
décadas, séculos, as mulheres tiveram negados os seus direitos na 
relação, na comparação com direitos que já haviam sido adquiridos 
pelos homens. E hoje a luta continua sendo por mais direitos, por mais 
respeito por dignidade e pela liberdade de manifestação de pensamento. 
E a luta tem que ser diária, inclusive para que tenhamos mais mulheres 
na política. E esse é um ponto importante que eu faço questão de destacar 
aqui, até para fazermos o paralelo com esses últimos acontecimentos 
de desrespeito, de violência às mulheres no Brasil. É notório que a 
realidade da mulher mudou bastante no último século. Essa mudança, 
logicamente, foi protagonizada pela luta incessante, luta cotidiana e 
incansável de milhares de mulheres. Entretanto, mesmo com vários 
avanços obtidos nesses últimos anos, muitas daquelas lutas ainda são 
atuais e inspiram ainda o movimento feminista. E é por isso que as 
mulheres têm constantemente se organizado nos movimentos sociais, 
tendo uma participação política nos partidos políticos muito maior para 
ter mais voz e vez e continuam nas ruas lutando, reivindicando direitos. 
E quando eu me refiro à política, para fazer uma referência à fala do 
deputado, das declarações de teor machista, sexista, feitas pelo deputado 
estadual Arthur do Val, do Podemos, de São Paulo, conhecido como 
“Mamãe falei”, que merece nosso total repúdio, como as deputadas 
aqui estão já articulando documento para que esta Assembleia possa 
se manifestar e repudiar publicamente, mostrando qual é a voz da 
Assembleia Legislativa do Maranhão quanto a esse absurdo pelas 
circunstâncias que o deputado fez, a gente não pode desconsiderar isso 
da conjuntura política. É importante dizer que este deputado Mamãe 
falei é ou era pré-candidato do também pré-candidato a presidente 
Sérgio Moro ao governo de São Paulo. Por que destaco isso? Porque 
nós não podemos simplesmente minimizar esse tipo de fato sem fazer a 
relação com a política. Ele também fazia parte ou faz parte do MBL, que 
é um movimento organizado no Brasil da jovem direita que tem a sua 
base principal no estado de São Paulo. Ele se elegeu um dos deputados 
mais votados do estado de São Paulo, exatamente porque defende esse 
pensamento, esse pensamento da direita que não reconhece a mulher 
como ser humano, como alguém que tem que ter dignidade, mas que 
desmerece a mulher como uma categoria de segundo plano. Então, nós 
não podemos desconectar o pensamento da direita que hoje representa 
esse jovem do MBL, que tem Sérgio Moro como pré-candidato a 
presidente da República. Para concluir, senhora presidente, tem também 
a direita conservadora que apoia Bolsonaro, que são aqueles mesmos 
que negam o direito às mulheres, como ele vem fazendo nesses anos 
que governa o Brasil, retirando política de proteção social, retirando 
políticas econômicas, retirando...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Por favor, pode continuar, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Retirando 
direitos que garantem a proteção social e econômica das mulheres. Por 
isso que a garantia da retomada da democracia é importante, derrotando 
Moro, derrotando Bolsonaro, para que, de fato, o Brasil retome uma 
pauta feminista como prioridade. E V. Ex.ªs sabem qual é a saída para 
que a mulher tenha voz e vez? É Lula presidente do Brasil, porque, 
quando o PT governou o nosso país, garantiu espaço, dignidade e 

direito para as mulheres. Não foi à toa que o Partido dos Trabalhadores 
elegeu a primeira mulher presidente do Brasil, porque a pauta de gênero 
é uma pauta que faz parte.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA CLEIDE COUTINHO - Deputado Antônio, depois V. Ex.ª vai 
fazer uso da palavra. Eu gostaria de um intervalo aqui para receber... 
porque eu ganhei as flores depois V. Exa. vai falar tá, promessa de 
presidente. Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhora Presidente Cleide Coutinho, secretariada pelas 
deputadas Betel e professora Socorro Waquim. Primeiro, eu queria 
parabenizar pela data todas as mulheres brasileiras, maranhenses, da 
minha terra natal Vargem Grande, parabenizar minha mãe que ainda 
se encontra viva, minha esposa, minhas filhas e a todas as famílias que 
têm no Estado do Maranhão que são hoje ainda e que possuem as mães, 
as filhas em um bom estado depois de uma pandemia como essa da 
covid, mas essa data é muito significativa e ela parte do princípio de que 
as mulheres durante muitos anos foram relegadas a segundo plano na 
sociedade e essa homenagem no dia 08 de março tem dois momentos, 
duas raízes históricas, uma é a dos Estados Unidos em 1911 quando da 
escolha a partir da luta de uma série de mulheres que perderam a vida 
num incêndio numa tecelagem nos Estados Unidos. A outra também 
muito parecida da questão das metalúrgicas em São Petersburgo na 
Rússia. Vejam que são dois países potência mundial. Um inclusive 
em guerra atualmente, a Rússia que invadiu a Ucrânia. Mas o que se 
leva em conta hoje das mulheres é o papel que elas desempenham na 
sociedade. As mulheres são geradoras dos filhos. São as produtoras, as 
trabalhadoras, as que geram renda para suas famílias e acima de tudo 
têm que merecer respeito dignidade não só por parte dos homens, mas 
por parte de todas as mulheres, de toda sociedade. Eu sei que o momento 
é festivo, o momento é de parabenizar, mas também é de lembrar certos 
acontecimentos como de um político recente que nem vou citar o 
nome em que não levou em conta nem o problema que estão passando, 
inúmeras famílias, inúmeras mulheres na questão da guerra da Ucrânia 
para que se possa criar e fazer chacota e fazer um desprestígio às 
mulheres e a todas as mulheres não só ucranianas, mas de todo o mundo. 
Eu entendo que isso não leva a nada. Não melhora nada. O que faz com 
que a gente pense, que o melhor mesmo é que a gente comece a educar 
a partir da escola, trabalhando e fazendo com que sejam respeitados os 
direitos das mulheres e a importância da igualdade. Isso deve ser feito 
lá no começo na escola e fazendo também uma construção articulada 
dos diversos autores da sociedade, como a imprensa, como as igrejas, 
como todas as entidades religiosas e também, sobretudo, a escola. Se 
aprende nas escolas essas garantias, esses deveres que todo cidadão 
tem e que devem ser respeitados e, acima de tudo, colocados como 
princípio básico da dignidade humana. É isso é que eu entendo, que 
essas datas são momentos de reflexão, momento em que se possa fazer 
análise do que foi conquistado no passado e o que se pode construir 
para o futuro. E essas datas fazem esses momentos de reflexão, fazem 
com que a gente discuta o papel da mulher na sociedade, a mulher 
que é política, como as três deputadas que estão hoje aqui e as outras 
deputadas que estão ausentes nesta sessão, mas que também merecem 
o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso respeito e a nossa dignidade. 
Desrespeitar qualquer mulher é desrespeitar também esse parlamento 
que, representativamente, está através de nossas deputadas que fazem 
parte da nossa sociedade, do nosso convívio em comunidade. Portanto, 
senhores, eu queria aqui parabenizar a todas as mulheres, parabenizar 
a todos os seguimentos femininos que hoje constroem essa data e fazer 
também uma nota de repúdio a todos aqueles que fazem ou desagregam, 
ou que fazem com que se tenham essas perdas dessas garantias, desses 
direitos, fazendo frases ou, então, contextualizando textos de maneira 
depreciativa com relação às mulheres. E é isso que eu queria dizer a 
todos os maranhenses, que as mulheres constroem e produzem nessa 
terra e merecem o nosso respeito, o nosso afeto, o nosso carinho e nossa 
dignidade.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o senhor Deputado 
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Antônio Pereira por 5 minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Obrigado, Senhora Presidente. Primeiro, eu quero 
parabenizá-la. Hoje a nossas Mesa está representada pelas mulheres, 
como de fato deveria ser e é, Presidente Cleide Coutinho, Deputada 
Socorro Waquim como Segunda Secretária e a nossa querida Deputada 
Betel Gomes como Primeira Secretária. Eu quero dizer que hoje é um 
dia especial, o dia Internacional da Mulher, muito bem relatado aqui. 
Chama realmente a atenção, em Los Angeles, aquele incêndio. Me 
parece que foi até um incêndio provocado, a questão de movimentos 
trabalhistas já naquela época, no século XVI. Enfim, eu deixo aqui os 
meus parabéns a todas as mulheres do estado do Maranhão, em especial 
a minha mãe, a minha esposa. As nossas mães, as nossas esposas, as 
nossas irmãs e as nossas filhas sintam-se todas cumprimentas nesse 
dia especial. Porque realmente a mulher tem galgado não só no Brasil, 
como no mundo inteiro, espaços importantes e tem se saído muito bem, 
exatamente pelas suas características naturais, a natureza, aquilo que 
Deus, da maneira como Deus as fez. Uma das questões que eu fico muito 
feliz em relação às mulheres é exatamente a percepção e o sentimento 
de que elas têm em relação a tudo, em especial a outros seres humanos, 
começando pela família e indo em direção a todos. Portanto, sintam-se 
parabenizadas todas as mulheres do estado do Maranhão e do Brasil. 
Eu venho a esta tribuna, Senhora Presidente, primeiro para convidar os 
senhores deputados e deputadas presentes a esta sessão, porque hoje, 
na realidade, eu estou indo para um novo partido, para o PSB, para 
o 40, saindo de um partido no qual estive por quatro mandatos, que é 
o Partido do Democratas, que hoje já nem existe porque houve uma 
fusão com o PSL, tornando-se União Brasil, mas eu devo muita coisa a 
esse partido, ao Democratas, antigo PFL. Naquele momento, o Clóvis 
Fecury era presidente e eu quero deixar aqui os meus agradecimentos 
a ele, enquanto presidente, eu quero deixar nesse momento os meus 
agradecimentos ao Juscelino Rezende, Deputado federal, que é o atual 
presidente, fui muito bem acolhido pelo Democratas e pelo antigo 
PFL. Eu só tenho a agradecer na minha carreira, na minha trajetória 
política a esse grande partido do Brasil que hoje se fundiu e se tornou 
o maior partido do Brasil. Por questões pessoais, por questões de 
eleições, por questões de grupo e por um convite muito especial do 
Governador Flávio Dino e agora do quase Governador Brandão, Vice-
governador, quase Governador Brandão, nós estamos indo para o PSB, 
nos filiando hoje às 18h30, na Rua do Oriente, no Espaço Oriente. Eu 
gostaria de convidar os colegas deputados e deputadas aqui presentes 
para que nos honrassem com suas presenças. Nós nos sentiríamos muito 
respeitados e agradecidos pela presença de vocês. Assim sendo também, 
exatamente na filiação de algum outro colega, nós estaremos também 
juntos, dizer que estamos juntos com esse grupo político, comandado 
pelo Governador Flávio Dino, no qual teremos candidato a deputados 
estaduais, deputados federais, a governador, que será também do PSB, 
porque já há uma orientação, um posicionamento do Vice-governador 
Brandão para ir também ao PSB se filiar, em Brasília, parece-me que 
no próximo dia 20 ou 22. Inclusive, ontem, já também norteou nessa 
direção, nesse sentido, o Alckmin, o Geraldo Alckmin, Ex-governador 
de São Paulo, também se filiando em nível nacional a esse grande 
partido. Portanto, teremos deputados, candidatos a deputados estaduais, 
candidatos a candidatos federais, candidatos a senador e candidato a 
governador e vice desse partido. Eu agradeço aqui àqueles que puderem 
estar conosco, nesta noite, às 18h30, para esse ato de filiação, que não 
será só meu, outros colegas também se filiarão. Amanhã, eu estarei 
aqui para tratarmos de algumas questões que eu preciso esclarecer aos 
colegas deputados e deputadas, que trata da federação, da nossa junção 
aqui porque nós estamos, deputada, para terminar, deputada Cleide 
Coutinho, nós estamos num momento de muita intranquilidade, de muita 
insegurança política, porque esse momento de março, onde a janela se 
abriu e muita gente pensando e é preciso fazer alguns esclarecimentos, 
e eu quero trazer um pouco da minha experiência para os colegas para 
que a gente se sinta mais seguro e possamos fazer um grande grupo e 
assim nos protegermos nas próximas eleições. Muito obrigado. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 

Senhora Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - O último orador, deputado Rildo. 
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 

Senhora Presidente, deputado Marco Aurélio, por gentileza.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Pois não, deputado.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 

É apenas para saudar o deputado Antônio que hoje está se filiando ao 
PSB com o deputado Adelmo e com os próximos deputados, deputado 
Florêncio Neto e a deputada Iracema. A gente fica imensamente feliz 
com a filiação, reforça cada vez mais o nosso partido e prepara para um 
crescimento, um protagonismo, onde nesse mês de março se confirmará 
o PSB sendo o maior partido do Maranhão. Dizer dar as boas-vindas a 
todos novos filiados que o PSB se prepara par ter a maior bancada na 
Assembleia Legislativa na próxima legislatura, obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Rildo, cinco minutos, sem 
aparte. O último orador, com certeza. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão 
do orador) - Bom dia a todos nesse dia muito especial, saúdo todas 
as mulheres maranhenses, em especial em nome da minha mãe, 
dona Betinha, que está lá em Imperatriz, a cara da mulher brasileira, 
maranhense, é uma mulher guerreira, uma mulher de luta, uma mulher 
humilde, aguerrida e principalmente comprometida com a família. Em 
nome dela eu cumprimento todas as mulheres e sintam-se abraçadas. 
Senhor presidente, eu subo hoje pela 3ª vez nessa tribuna para trazer 
a necessidade urgente de que o Congresso Nacional aprove a PL de nº 
2.564/2020, essa PL é a PL dos enfermeiros, ela diz que cada enfermeiro 
deve ter o piso mínimo de 4.750,00 reais, os técnicos de enfermagem, 
70% disso, os auxiliares e parteiras, auxiliares de enfermagem 50% 
desse valor, e é um momento muito oportuno de valorização tendo 
em vista o que nos conhecemos durante a pandemia, conhecemos uma 
classe aguerrida, uma classe que junto com outras categorias foram a 
mola mestra de trazer ali o amparo naquele momento difícil que o país 
e o mundo atravessava. E no Brasil uma profissão tão antiga ainda nós 
não temos um piso ainda regulamentado por lei. E o Congresso quando 
quer, assim como nessa Casa está acontecendo, de fechar a pauta, a gente 
acredita que o momento oportuno é ano de eleição, é ano de se fazer. O 
Maranhão tem 18 deputados federais, da mesma forma, eu acredito que 
todos votariam e votam a favor desse projeto. Ontem eu vi o deputado 
Pedro Lucas, por exemplo, se manifestar a favor, já vi o deputado Bira, 
já vi o deputado Rubens Júnior, o deputado Márcio Jerry, deputado 
Fufuca, vários deputados que já se manifestaram e eu tenho certeza que 
não se omitirão na hora da aprovação. Isso tem que se fazer urgente, A 
enfermagem, por exemplo, elegeu meu irmão, vereador Flamarion, lá 
em Imperatriz, elegeu vereador Alan, em Governador Edison Lobão, 
enfermeiro; elegeu a vereadora enfermeira Karla, lá em João Lisboa; 
a vereadora Erciane, enfermeira lá em Amarante. E nós precisamos 
solicitar aos nossos partidos que, em caráter emergencial, possam votar, 
porque, senão, vai entrar no período eleitoral, onde até as Sessões no 
Congresso serão bem escassas. E no momento oportuno em que se 
mostrou todo o conhecimento e toda a necessidade de valorização, no 
momento de eleição que a gente precisa reforçar isso. Se não aprovar 
agora, digo aos enfermeiros do Maranhão que dificilmente em outro 
momento aprovarão. Coincide uma pandemia com uma eleição em que 
os deputados federais, assim como os estaduais, precisam do voto e 
do apoio dessa categoria. Eu solicito que os partidos políticos, que os 
deputados federais maranhenses, que as pessoas que valorizam e lutam 
pela enfermagem possam estar exercendo o poder de pressão para que a 
gente possa ter aprovada a PL de nº 2564. Viva a Enfermagem!

IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA DRA. CLEIDE 

COUTINHO - Requerimento à Deliberação do Plenário: Requerimento 
nº 026, de autoria do deputado Márcio Honaiser, (lê). Deputado Márcio 
está ausente? Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam 
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como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do Deputado Adriano. 
Ausente. Requerimentos à deliberação da Mesa. Deputado Rildo está 
presente? Deputado Rildo, Requerimento nº 030, de autoria da Deputada 
professora Socorro Waquim (lê). Como vota o Deputado Rildo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RILDO AMARAL – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deferido. Requerimento nº 32, de autoria 
da deputada Detinha (lê). Apesar de a Deputada estar ausente, como 
é requerimento de pesar. Como vota o Deputado Rildo? Aprovado. 
Requerimento nº 342, de autoria da Deputada Dra. Cleide Coutinho 
(lê). Este requerimento ficará para a próxima sessão. Requerimento 
nº 38, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota 
o Deputado Rildo? Aprovado. Requerimento de autoria do Deputado 
Edivaldo Holanda, solicitando que, depois de ouvida a Mesa, seja 
enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor Antônio César 
Barone Pereira pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de fevereiro. 
Deputado Rildo, como vota Vossa Excelência? Aprovado. Foi aprovado, 
Deputado Edivaldo. Deputado, como não encerrou a Ordem do Dia, nós 
vamos aprovar aqui o requerimento de autoria do Deputado Adriano, 
solicitando que, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhada 
mensagem de congratulações ao Senhor Luís Gustavo Soares Amorim 
de Sousa, pela sua nomeação para o cargo de desembargador do Tribunal 
Regional Federal, primeira região. Aprovado. Vai à publicação. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Não há oradores inscritos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 

Questão de Ordem, Deputada Cleide. Se não tem ninguém inscrito, 
Deputado Wellington no Grande Expediente, por favor.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Trinta minutos, com aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhora Presidente, demais pares, deputados e 
deputadas, o nosso mais cordial, bom dia, ocupando mais uma vez a 
tribuna da Assembleia para tratar de um assunto muito importante, 
aliás, dois assuntos. O primeiro deles é com relação à nomeação dos 
aprovados no concurso da Polícia Militar. Iniciou o curso de formação 
com 300 soldados e tivemos a informação de que mais de 20 candidatos 
não se apresentaram. Estamos solicitando, de forma oficial, ao governo 
do Estado para que possa completar essa lista, para que o curso de 
formação possa ser iniciado e realizado com um número completo que 
é de 300. Continuamos na luta pela nomeação dos 1.400 aprovados no 
último concurso da Polícia Militar. Nossa luta pela nomeação de todos 
os candidatos sub judice do concurso de 2012, nossa luta pela nomeação 
dos aprovados no último concurso, os 1.400 de 2017, e na luta pelos 
remanescentes. Nós temos uma grande quantidade de candidatos que 
estão na expectativa, pois estão aprovados, fizeram uma boa pontuação 
e são os remanescentes. Então, a nossa luta em defesa dos sub judice, 
dos aprovados, dos 1.400 aprovados e dos remanescentes. Nomeação 
já! Nomeação já em defesa da Polícia Militar do Estado do Maranhão e 
de todos os aprovados no último concurso da Polícia Militar. Senhora 
Presidente, outra luta nossa, trabalho nosso, que estamos desenvolvendo 
nesta Casa e temos chamando atenção, já tendo percorrido vários 
municípios, já percorremos um total de 35 municípios fazendo a defesa 
dos professores, do reajuste de 33,24% e também do abono para os 
professores, o rateio dos recursos do Fundeb. No último dia 25, nós 
apresentamos aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
uma solicitação ao Prefeito Eduardo Braide para que ele pudesse 
conceder um reajuste de 33,24% com base na Lei do Piso. Ele 
encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei, só que não 
contempla os professores de nível superior. Estamos solicitando ao 
Prefeito Eduardo Braide que possa ter complacência, benevolência e 
possa incluir os professores de nível superior. Fizemos, de forma oficial, 
apresentamos uma indicação à Câmara Municipal para que possa votar 
em caráter de urgência, mas que a Câmara que também tem dentro das 

suas atribuições regimentais fazer uma emenda ao projeto de lei para 
que possa incluir os professores de nível superior para que recebam o 
reajuste de 33,24% na Prefeitura de São Luís. Professores de São Luís 
contem com o nosso apoio, a nossa luta. Senhor Presidente, faço o 
registro agora das viagens que fizemos na última semana, percorrendo 
alguns municípios, na última semana. E faço o registro da última quinta-
feira, não tivemos Sessão na Assembleia e eu fui chamado pelos 
professores da cidade de Santa Rita, e fui à cidade de Santa Rita e os 
professores estavam fazendo uma manifestação pacífica na porta da 
prefeitura, em Santa Rita, e aproveitamos para dar apoio aos professores, 
fazer uma consulta aos professores, ouvir os professores e as 
reclamações dos professores com relação ao reajuste de 33,24%. No 
momento que estivemos em frente à prefeitura junto com os 
manifestantes, com os professores, de forma pacífica, com o presidente 
Gilmar, nós protocolamos também dois documentos na Prefeitura de 
Santa Rita, um deles solicitando que o prefeito tenha benevolência, 
tenha complacência e que ele possa conceder o reajuste de 33,24%, que 
é lei, que é obrigação de todos os governadores, de todos os prefeitos, 
que o prefeito de Santa Rita possa conceder reajuste, bem como também 
verificar as sobras do rateio do FUNDEB. Então fizemos uma outra 
solicitação, um outro requerimento, um outro ofício solicitando que o 
prefeito de Santa Rita, também, possa encaminhar para a Assembleia 
legislativa a cópia da folha de pagamento para que nós possamos avaliar 
e verificar, fazer uma análise para que possamos verificar as sobras do 
rateio para os professores na cidade Santa Rita. Senhor Presidente, 
estive também na sexta e no sábado fazendo uma caravana, nesta 
caravana paramos inicialmente na cidade de Matões, e o impressionante 
que na cidade próxima de Matões, a cidade de Parnarama, o prefeito de 
Parnarama concedeu o reajuste e concedeu também o rateio das sobras 
do FUNDEB. E na cidade de Matões, impressionante, professores 
receberam somente R$1.200,00 de sobra, não tem transparência, e é por 
isso que nós solicitamos ao prefeito da cidade de Matões, transparência 
no rateio das sobras do FUNDEB. Solicitamos inclusive a cópia da 
folha dos professores da cidade de Matões, e também a luta pelo 
pagamento do reajuste de 33,24% na cidade de Matões. Então, um 
abraço todos os nossos amigos, professores, servidores públicos na 
cidade de Matões. Senhor Presidente, já cheguei um pouco atrasado por 
conta das estradas esburacadas, registramos inclusive nas nossas redes 
sociais. Estamos solicitando ao Governo do Estado que possa fazer 
recuperação asfáltica dessas rodovias e, principalmente da 034, saindo 
de Caxias até Baú, e de Baú até Buriti Bravo, e também a cidade de 
Passagem Franca e até a cidade de Sucupira do Riachão. Estivemos na 
cidade de Sucupira do Riachão, fomos recebidos na Câmara Municipal 
de Sucupira do Riachão. Agradeço ao presidente da Câmara. Agradeço 
também às vereadoras Elorena e vereadora Tânia, estão em defesa dos 
professores na cidade de Sucupira do Riachão. Então, uma reunião 
muito produtiva na Câmara Municipal, protocolamos dois documentos 
na Prefeitura de Sucupira do Riachão, solicitando o reajuste de 33,24%, 
e também transparência das contas públicas, folha de pagamento dos 
professores de Sucupira do Riachão. Um abraço especial à professora 
Adriana e um abraço especial a duas vereadoras, lutadoras, guerreiras, 
que é a vereadora da cidade de Sucupira do Riachão, Elorena e a 
vereadora Tânia. Então, parabéns a duas vereadoras pela luta. Já sai da 
cidade de Sucupira do Riachão por volta das 18h, peguei estrada, 
estrada de carroçal e já cheguei por volta de 20h, na cidade de Lagoa do 
Mato, uma pequena cidade há mais de 500 quilômetros de São Luís. E 
uma cidade em que o Prefeito acha que manda em tudo. O Prefeito acha 
que é dono da cidade, acha que é dono do dinheiro público. Prefeito da 
cidade de Lagoa do Mato, trate de respeitar a cidade de Lagoa do Mato. 
Se aí não tinha deputado, agora tem um deputado que fiscaliza e que 
cobra. E protocolamos dois ofícios na cidade de Lagoa do Mato: uma 
solicitando reajuste e o outro solicitando transparência na folha de 
pagamento da cidade de Lagoa do Mato. Já estive, nos últimos dias, 
duas vezes na cidade de Lagoa do Mato e, no próximo sábado, estarei 
novamente na cidade de Lagoa do Mato. Então, Prefeito da cidade de 
Lagoa do Mato, trate de respeitar os professores, os servidores públicos 
e conceda reajuste, porque tem muita mais coisa nessa cidade como 
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transporte escolar, merenda escolar que, a partir de agora, passaremos a 
investigar. Professores de Lagoa do Mato, contem com o professor e 
Deputado Wellington do Curso. Nós temos visitado municípios do 
interior do estado do Maranhão. Independente de lado, independente de 
esquerda ou de direita, já visitei e fui para cima para fiscalizar, para 
cobrar Prefeitos do PDT, Prefeitos do PCDB, Prefeitos do DEM, 
Prefeitos do PL, Prefeitos do próprio PMDB, que eu faço parte, Prefeitos 
do PODEMOS. Então não tem problema nenhum de partido, nem de 
esquerda nem de direita. Estou fazendo o meu papel parlamentar de 
legislar e de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, de fiscalizar para 
que os prefeitos possam pagar o reajuste de 33,34% e tenham a 
transparência com os recursos do FUNDEB. Esse dinheiro não é para 
prefeito comprar Hilux, não é para prefeito comprar fazenda, comprar 
cabeça de gado, muito menos posto de gasolina. E é o que tem 
acontecido no interior do estado, uma verdadeira palhaçada com o 
dinheiro público. O prefeito tem o seu salário. Do seu salário, ele faz o 
que quiser, mas ele não pode meter a mão no recurso do FUNDEB. O 
recurso do FUNDEB é carimbado, 70% é para pagamento dos 
professores em 2021 e ponto final. Acabou. Se a Câmara de Vereadores, 
se os vereadores não estão fiscalizando: Deputado Wellington do Curso. 
Em todos os lugares em que eu for chamado, eu vou fiscalizar e vou 
cobrar. E já estamos preparando material para levar ao Ministério 
Público para que tome conhecimento do que está acontecendo no 
interior do estado. Falta de respeito a uma Lei Federal. E todo documento 
que estou protocolando com base na Constituição e com base na Lei de 
acesso à informação, a Lei 12.527, que garante a todo e qualquer 
cidadão transparência e acesso às informações. Amanhecendo o dia, 
logo cedo, dormi na cidade Caxias e, logo cedo, fui à cidade Duque 
Bacelar: o mesmo problema. E aí o prefeito acha que é amigo de 
deputado X, deputada Y, achando que podia calar o Deputado 
Wellington. O Deputado Wellington não foi à cidade de Duque Bacelar 
pedir apoio do prefeito, falar com o prefeito. Eu fui à cidade de Duque 
Bacelar em apoio aos professores, aos servidores públicos, assessoria 
jurídica do sindicato, ao sindicato, ao Iran. E protocolamos dois 
documentos na cidade de Duque Bacelar solicitando ao Prefeito de 
Duque de Bacelar que conceda o reajuste de 33,24% e também 
transparência nos rasteiros das sobras do FUNDEB. Professores de 
Duque Bacelar, o deputado está na luta em defesa dos professores. 
Parabéns ao Sindicato atuante, parabéns à assessoria jurídica, parabéns 
ao Iran, parabéns a todos vocês professores. Muito obrigado pela 
simpatia, pelo carinho, pela confiança. A última reunião que nós 
fizemos, no sábado, foi muito proveitosa, foi muito boa. Muito obrigado 
e parabéns a todos os professores da cidade de Duque Bacelar. No final 
da manhã de sábado, eu estive na cidade de Afonso Cunha. Parabéns a 
todos os professores da cidade de Afonso Cunha, professores guerreiros, 
destemidos, corajosos da cidade de Afonso Cunha. Na cidade de Afonso 
Cunha, eu recebi um chamado, professora Ângela, professor Francisco, 
professora Cícera, professora Domingas, professora Raimundinha, de 
todos os professores na cidade de Afonso Cunha. Quero parabenizar o 
apoio de cinco vereadores na cidade de Afonso Cunha: Vereador Milton, 
Presidente da Câmara, Vereador Zé do Gás, Vereador Nó Cego e os dois 
outros vereadores que não estavam presentes, mas são fechados, apoio 
total aos professores. O prefeito da cidade de Afonso Cunha tem que 
respeitar os professores. O dinheiro tem dono, o dinheiro é dos 
professores, tem que conceder ajuste de 33,24% e tem que ter 
transparência nas obras dos recursos do Fundeb. Esse dinheiro é dos 
professores, esse dinheiro tem dono, o prefeito precisa compreender 
isso e precisa ter transparência. Estamos solicitando informações, folha 
de pagamento da Prefeitura de Afonso Cunha e também solicitando ao 
prefeito que possa conceder o reajuste de 33,24% na cidade de Afonso 
Cunha. Senhora Presidente, eu quero fazer registro de algumas cidades 
que, após a nossa visita, a nossa luta, já concederam o reajuste de 
33,24%: a cidade de Peri Mirim, a cidade de Palmeirândia, a cidade de 
Anapurus e a cidade de Primeira Cruz. Continuamos na luta. Parabéns 
aos professores que conquistaram, pois essa luta foi conquistada pelos 
professores, então, parabéns, de forma muito especial, aos professores 
da cidade de Peri Mirim que com muita luta, com muita resistência, 

conseguiram o reajuste de 33,24%. O prefeito vai para as redes sociais 
se vangloriando como se ele fosse bonzinho por estar concedendo 
reajuste, mas o prefeito de Perim Mirim só está concedendo reajuste 
depois de muita luta, professores na rua. Prefeito de Peri Mirim, a culpa 
é sua. Graças aos professores, eles conseguiram o reajuste de 33,24%, 
que é lei, que é obrigação. Parabéns para os professores de Peri Mirim, 
parabéns ao sindicato, parabéns ao presidente Dilson, parabéns ao 
Chonem, parabéns a todos os professores da cidade de Perim Mirim. 
Estamos juntos, lembrando que a luta está só no começo, a luta continua, 
porque ainda falta o rateio das sobras do Fundeb. Têm que ser divididos 
para os professores 70% dos recursos de 2021, por isso precisamos ter 
transparência na folha de pagamento. Professor de Peri Mirim, parabéns 
pela luta. Quem conquistou, quem venceu, essa luta só foi possível 
graças à luta de vocês. Mas a luta continua, pois falta o rateio do Fundeb. 
Quero parabenizar também de forma especial os professores de 
Palmeirândia. Inclusive, na semana passada, denunciamos o prefeito de 
Palmeirândia, o Governador Flávio Dino e o Secretário Felipe Camarão, 
utilizando um ônibus do transporte escolar para transportar eleitores 
para bater palmas, para babar o Governador Flávio Dino. Parabéns aos 
professores. Só conquistaram o reajuste graças à luta de vocês. Então, 
parabéns aos professores da cidade de Palmeirândia, parabéns ao 
sindicato, parabéns ao nosso amigo Léo, parabéns a todos vocês da 
cidade de Palmeirândia, parabéns pelo reajuste de 33,24%, mas igual a 
Peri Mirim a luta também continua, a luta pelo rateio das sobras do 
FUNDEB. Este dinheiro tem dono, este dinheiro é dos professores e o 
prefeito de Palmeirândia trate de ter transparência e de ratear, dividir as 
sobras do FUNDEB para os professores na cidade de Palmeirândia. Da 
mesma forma também tivemos vitória na cidade de Anapurus onde a 
prefeita é professora, professora Vanderli, uma luta travada bem antes 
para que sejam nomeados todos os aprovados no concurso, que hoje já 
está no STJ, a nossa luta permanente pela nomeação dos aprovados na 
cidade de Anapurus. Nós estivemos também lá e protocolamos dois 
documentos solicitando um reajuste de 33,24% e transparência na folha 
de pagamento. O reajuste de 33,24% já foi concedido, estamos 
acompanhando, mas quem ganhou nesta guerra, nessa luta, nesta 
batalha, foram os professores e o sindicato. De forma atuante esse 
resultado só foi positivo graças a união e a organização dos professores. 
Professores da cidade de Anapurus contem com o nosso apoio, temos 
muitos amigos, muitos irmãos na cidade de Anapurus, nosso obrigado a 
todos vocês: a Edina, Romário, muito obrigado todos vocês, amigos e 
professores na cidade de Anapurus. Quero chamar a atenção, por último, 
Senhor Presidente, na cidade de São Vicente, São Bento e Bequimão, 
estão na rua. São Vicente, Bequimão e São Bento os professores estão 
na luta, é obrigado o professor ir para a rua lutar, brigar pelos seus 
direitos. O nosso apoio aos professores da cidade de São Vicente Ferrer, 
a cidade de São Bento e a cidade de Bequimão. E esta semana estaremos 
na cidade de São Vicente, de Bequimão e de São Bento, Bequimão e 
São Vicente Ferrer na luta em defesa dos professores. Então, parabéns 
aos professores pela luta e essa luta com certeza será vitoriosa pelo 
reajuste de 33,34%, e também do pagamento do rateio do FUNDEB. 
Senhor Presidente, para finalizar quero chamar atenção de 3 cidades 
problemáticas, cidade de Santa Inês, cidade do prefeito Felipe dos 
Pneus, esteve conosco na atual legislatura, os dois primeiro anos, e hoje 
é prefeito, apelamos à bondade, a benevolência, a complacência do 
prefeito Felipe dos Pneus, os professores estão sendo prejudicados, 
ameaçados, perseguidos, mais de 20 dias os professores na rua, na porta 
da prefeitura, eu estive lá na porta da prefeitura dando apoio aos 
professores, quer conceder um reajuste de 3% aos professores, reajuste 
é de 33,24%. Prefeito Felipe dos Pneus, se não tem o dinheiro, se não 
tem o suficiente, peça auxílio, recurso, apoio ao governo federal, a Lei 
é bem clara, se não tem dinheiro suficiente, se não tem recurso, solicite 
apoio ao Governo Federal. Professores da cidade de Santa Inês, estou 
acompanhando o sofrimento de vocês. 3 horas da manhã, recebi uma 
mensagem de uma professora que disse: deputado, até agora não dormi, 
com dívidas, com problemas, com desconto no meu contracheque, e o 
prefeito não atende, entrou com uma liminar. Estarei voltando à cidade 
de Santa Inês, professores de Santa Inês contem com o nosso apoio, a 
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luta e o sofrimento de vocês vão acabar, e vocês vão sair vitoriosos, 
podem ter certeza, porque é obrigação, é cumprimento de Lei. Mais 
uma vez solicito ao prefeito Felipe dos Pneus, que cumpra a Lei e que 
possa conceder reajuste e o rateio dos recursos do Fundeb aos 
professores da cidade de Santa Inês. Na cidade de Monção, estivemos 
já três vezes, tivemos reunião com a prefeita. A prefeita reuniu com os 
professores, não concedeu o reajuste de 2020, de 2021. Só concedeu 
reajuste de 22% que não contempla as perdas salariais de 2020 e 2021. 
Prefeita da cidade de Monção, os professores estão mobilizados 
novamente. Parabéns ao Sindicato e a todos os professores, ao professor 
Gomes, professora Graça, a todos os professores da cidade de Monção. 
E esta semana é de mobilização. Na sexta-feira tem um grande encontro 
novamente na cidade para tratar dessa demanda. Então parabéns a todos 
os professores e continuamos na luta para que a prefeita possa conceder 
o reajuste de 33, 24% e também possa fazer o rateio das sobras do 
FUNDEB. Estou lembrando que eu protocolei dois documentos e o 
primeiro município que eu protocolei foi na cidade de Monção. O 
bambu vai começar a ranger. Vou começar a fiscalizar e já vou cobrar. E 
eu não mais a prefeitura solicitar nada, não. Vou ao Ministério Público. 
Vou cobrar do Ministério Público o procedimento. Primeiro, que faça 
cumprir a lei, uma Ação Civil Pública forçando o prefeito a cumprir a 
lei, a prefeita de Monção a cumprir a Lei e, segundo, solicitei 
informações da folha de pagamento. É lei, é obrigação, a Lei de acesso 
a informação. Então, Prefeita de Monção, o tempo está esgotando. Eu 
não vou mais atrás da senhora, não. Vou ao Ministério Público para que 
possa ajuizar a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa por 
falta de transparência. E esse documento vai chegar às minhas mãos por 
bem ou por mal. É a lei que diz isso. Eu não vou mais atrás da senhora, 
não. O Ministério Pública agora que vai requisitar. A senhora vai ter que 
passar ao Ministério e encaminhar para o gabinete de Wellington. 
Prefeitura de Monção, estamos na defesa dos professores e a luta 
continua. Para finalizar, na cidade de Araioses. Estive na cidade de 
Araioses em defesa dos professores. Só que aconteceu algo lá surreal, 
inacreditável. Estive reunido com mais de 300 professores. Saí da 
reunião e fui protocolar o documento na Prefeitura. Passei quase 20 
minutos para ser recebido pela atendente para receber o documento. Eu 
já ia registrar o boletim de ocorrência na delegacia, porque a Prefeita 
não queria receber o documento na Prefeitura. Quando, de repente, 
chega a Prefeita da cidade. Estava cabisbaixo, mexendo no celular, e a 
prefeita: “Você quer falar comigo?” Eu disse: “Não, senhora. Só vim 
protocolar um documento, só estou aguardando o protocolo”. Ela disse: 
“Você não veio falar comigo?” Eu disse: “Não, senhora.” Sentando eu 
estava e sentado eu continuei. “Não, senhora, nem conheço a senhora.” 
Quando ela disse: “Eu sou a autoridade desta cidade, a prefeita da 
cidade.” Como forma de respeito, eu me levantei, cumprimentei a 
Prefeita, mas eu disse à Prefeita que eu não estava ali para conversar 
com a prefeita, só queria protocolar um documento e que ela me 
encaminhasse o documento. A Prefeita, com palavras de baixo calão, 
impropérios, tratando mal, ofendendo, disse que o Deputado Wellington 
é um deputado insignificante, que o Deputado Wellington estava ali 
para ouvir a mentira dos professores, mas não estava ali para ouvir a 
Prefeita. Prefeita, eu não fui à cidade, Prefeita Luciana Trinta, o 
Deputado Wellington não foi a sua cidade pedir voto para a senhora na 
sua casa nem na prefeitura. Eu fui à cidade porque lá tenho um lado, o 
lado dos professores, lado da população, dos servidores públicos. E a 
senhora trate de respeitar o mandato do Deputado Wellington. Mas eu 
fui educado para mostrar à senhora que professor é educado. Eu fui 
humilde, não bati boca com a senhora, para mostrar para senhora que eu 
sou humilde e educado. Mas eu vou falar com a senhora é com as 
cobranças, e as cobranças devidas. Já está passando o seu prazo de 
reajuste de 33,24%. Se até o final de semana, a senhora não conceder, 
eu vou encaminhar ao Ministério Público uma solicitação para que 
possa ajuizar uma ação civil pública para que a senhora possa cumprir 
a lei. Lei é para ser cumprida, prefeita da cidade de Araioses, lei é para 
ser cumprida. Segundo: estou aguardando os documentos referentes à 
folha de pagamentos. A senhora tem até o final desta semana para me 
encaminhar. Senão, vou ajuizar ação, ajuizar uma solicitação ao 

Ministério Público para que possa ajuizar ação civil pública contra a 
senhora, contra o crime de improbidade administrativa, falta de 
transparência e de informação. A senhora não precisa mais passar nada. 
Se não chegar até segunda-feira, aqui na Assembleia, quem vai cobrar, 
quem vai solicitar a senhora é o Ministério Público. O Ministério 
Público é que vai requisitar, vai solicitar e vai encaminhar porque é lei, 
a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação que eu, a Assembleia, o 
governo do Estado e todos os prefeitos têm obrigação de cumprir. 
Cumpra a lei, prefeita da cidade de Araioses. Parabéns a todos os 
professores da cidade de Araioses, em especial ao amigo, presidente do 
sindicato, professor Arnaldo, um homem de guerra, um homem lutador. 
Era esse homem que era para ser prefeito de Araioses, um homem 
guerreiro, lutador, presidente do sindicato que está passando, no 
próximo sábado, a presidência para a professora Elisa, uma professora 
carinhosa, atenciosa, dinâmica. Professora Eliza, parabéns ao assumir 
essa grande responsabilidade, porque vai ser uma grande 
responsabilidade assumir a presidência do Presidente Arnaldo, mas eu 
tenho certeza de que a senhora vai dar conta, porque a senhora é 
competente, é amiga dos professores e vai fazer uma boa gestão em 
defesa dos professores. Parabéns à professora Rosana, parabéns ao 
professor Douglas, parabéns a minha amiga Nazaré, a todos os 
professores da cidade de Araioses. Senhor Presidente, concluo a minha 
fala, destacando e dizendo que o governo do Estado é o maior mau 
exemplo para os professores. O governo do Estado não concede reajuste 
de 33,24%. Ele e seus asseclas mentirosos continuam enganando a 
população e os professores. Fiz uma solicitação, um requerimento, 
solicitando que o Secretário de Educação, Felipe Camarão, venha à 
Assembleia Legislativa, seja convocado na Assembleia Legislativa para 
explicar cadê as sobras do Fundeb. Quero transparência, quero a folha 
de pagamento com todas as alterações de janeiro a dezembro de 2021 
para fiscalizar, mergulhar nessa folha de pagamento, com assessoria 
jurídica, com contador público, com auditores, com analista, para 
verificar o que aconteceu nessa folha de pagamento de 2021. Segundo: 
reajuste de 33,24% é lei, é obrigação. E terceiro, que o Senhor Secretário 
Felipe Camarão venha à Assembleia Legislativa se explicar, porque que 
ele foi à Mirante, afiliada da Rede Globo, dizer que o piso do professor 
no Maranhão é de R$ 6.800,00. O piso do professor do Maranhão é de 
R$1.440,00. O piso do professor de 40 horas é de R$ 2.800,00. 
Governador do Estado, Secretário Felipe Camarão e o presidente do 
Sinproesemma estão juntos. É por isso que não dá em nada, é por isso 
que a classe dos professores não consegue nada. O presidente do 
sindicato não atende, não luta pelos professores. Quem está dizendo 
isso é o professor e Deputado Wellington do Curso. O presidente do 
sindicato, Senhor Oliveira, não luta pelos professores, não atende os 
professores, está debaixo da guarda e da asa de Flávio Dino e de Felipe 
Camarão. Amanhã, quarta-feira, dia 09 de março, estou trazendo uma 
grave e grande denúncia contra a diretoria do Sinproesemma do estado 
do Maranhão. Amanhã, quarta-feira, dia 09 de março, na tribuna da 
Assembleia, uma grave e grande denúncia contra a direção do 
SINPROESSEMA no Estado do Maranhão. É o que tinha para o 
momento, professores do Estado do Maranhão, continuamos na luta em 
defesa de vossas senhorias, mulheres, professoras, enfermeiras, 
policiais, jornalistas, mulher é o que ela quiser ser, mulher ela tem que 
estar onde ela quiser, parabéns a todas as mulheres do Estado do 
Maranhão, parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil, parabéns a 
todas vocês, mulheres, eu sou estou aqui graças a uma mulher, graças a 
uma mulher guerreira, muitos diziam que eu não ia prestar, que eu não 
ia ser gente, minha mãe era dona de um prostíbulo, era dona de um 
cabaré, mas Deus me colocou num lar maravilhoso, me colocou no 
ventre da melhor mulher do mundo, a mulher que Deus escolheu para 
que eu viesse ao mundo é a melhor mulher do mundo, a melhor mãe do 
mundo, Iracema de Castro Bezerra, minha mãe, eu te amo, te amo, te 
amo de coração, se a vida foi dura comigo, foi muito mais dura com a 
senhora. E é por isso que eu te dou todo o carinho, todo o amor do 
mundo na tribuna da Assembleia do Estado do Maranhão, onde a 
senhora me conduziu até aqui, esse mandato é seu, Iracema, esse 
mandato é seu, minha mãe, muito obrigado, mãe maravilhosa, mãe 
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guerreira, mulher guerreira, mulher maravilhosa, te amo, te amo, mãe 
maravilhosa, que Deus te cubra de bençãos, que Deus abençoe a todas 
as mulheres do mundo.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Linda declaração de amor à senhora 
sua mãe, deputado Wellington, um beijo no coração dela. Tempos 
dos Partidos ou Blocos. Não há orador inscrito. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão. Não há oradores inscritos. Bloco Parlamentar 
Democrático. Não há orador inscrito. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. Não há orador inscrito. Bloco Parlamentar Democrático. 
Não há orador inscrito. Bloco Parlamentar Independente. Não há orador 
inscrito. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO – Não há orador inscrito. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Décima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e 
vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho,  Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, 
Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Daniella, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Dou-
tora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Hélio Soares, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral 
e Roberto Costa, Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíbli-
co e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados 
(as): Antônio Pereira, Adelmo Soares, Mical Damasceno, Doutor Yglé-
sio, Doutor Leonardo Sá, Wellington do Curso e Fábio Braga. Esgotado 
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia matéria para 
apreciação e concedeu a palavra ao Deputado Wellington do Curso que 
falou no primeiro horário do Grande Expediente e no Expediente Final. 
No tempo destinado aos Partidos ou Blocos não houve manifestação 
dos Deputados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de fevereiro de 2022.  

Deputado Ciro Neto
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim  
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Betel Gomes 
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 150/2022

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 079/2022-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para 
constituírem a Comissão de Baixa Patrimonial, da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão:

Raimundo de Jesus Cavalcante Frazão, matrícula 1647247 (Pre-
sidente)

Rubens Paltanin Filho, matrícula 1605195 (Mem-
bro) 

Maria do Carmo Alves de Souza, matrícula 155499 (Membro)
Ana Cristina Coelho Morais, matrícula 1660398 (Membro)

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de fevereiro 

de 2022. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 151/2022

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 080/2022-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para 

constituírem a Comissão Especial de Inventário Patrimonial, da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão:

Rubens Paltanin Filho, matrícula 1605195  (Presidente)
Delson Santos Campos, matrícula 257915 (Mem-

bro) 
Laércio Silva Prazeres, matrícula 1392455 (Membro)
Maria do Carmo Alves de Souza, matrícula 155499 (Membro)

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de fevereiro 

de 2022. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 152/2022

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 081/2022-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para 
constituírem a Comissão Especial de Avaliação Patrimonial, da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão:

Rubens Paltanin Filho, matrícula 1605195  (Presidente)
Ana Cristina Coelho Morais, matrícula 1660398 (Mem-

bro) 
Jordânia Moura Ribeiro, matrícula 1604396 (Membro)
Leandro Aires Lima, matrícula 1648153 (Membro)
Maria do Carmo Alves de Souza, matrícula 155499 (Membro)

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de fevereiro 

de 2022. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

  RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 163/2022       
  

  A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO  MA-
RANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei nº 8.010 
de 28 de novembro de 2003, que assegurou aos pensionistas parlamen-
tares e dependentes legais do extinto Fundo de Previdência Parlamentar 
do Estado do Maranhão, os direitos adquiridos  durante a vigência do 
Fundo e tendo em vista o que consta do Processo nº 0366/2022-AL.,

R E S O L V E:

  Art.1º - CONCEDER Pensão ao cônjuge sobrevivente, DARCI   
TERCEIRO PEREIRA PIRES, por morte do ex-Deputado BENEDITO 
FERREIRA PIRES TERCEIRO, no valor de R$ 18.633,65 (dezoito mil, 
seiscentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) na forma da 
redação  havida do Art. 1º da Lei nº 8.010 de 28 de novembro de 2003;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir do dia 08 de fevereiro do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 21 de fevereiro 

de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

P O R T A R I A   Nº 023/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
000047/2022-AL,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor MIGUEL ARCANGELO SILVA, ma-
trícula nº 700609 deste Poder, 60 (sessenta) dias de Licença para trata-
mento de saúde, de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo ser 
considerada a partir do dia 09 de fevereiro de 2022.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO  DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS  

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em São Luís, 08 de março de 2022.

LUANA SABOIA A. LOUREIRO
Diretora Adjunta de RH

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 043/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e CAP PROTENSÃO E CONS-
TRUÇÕES LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho nº 
2022NE000499, de 03/03/2022, no valor de R$ 1.967.209,78 (um mi-
lhão novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e nove reais e setenta e 
oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Fun-
ção: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 44.90.51.92 – Insta-
lações. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: 
serviço de engenharia para implantação e adequação do sistema de 
combate a incêndio e pânico para este poder. Instrumento legal: CT 
43/2021. Vigência: 08/10/2021 a 08/10/2022. Valor do Contrato: R$ 
2.117.209,78. Gestor: Valterlan Oliveira da Costa. Setor requisitante: 
NUIP. Informações Complementares: saldo de Contrato para o exercí-
cio atual. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Pro-
cesso Administrativo nº 0081/2022. DATA DA ASSINATURA DO 
APOSTILAMENTO: 09/03/2022. ASSINATURA: Deputado Othe-
lino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 09 de março de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 047/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e CONSTEC – CONSTRU-
TORA TÉCNICA LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho 
nº 2022NE000502, de 03/03/2022, no valor de R$ 1.105.547,84 (um 
milhão cento e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta 
e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Ges-
tora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. 
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Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 44.90.51.05 
– Reforma e ampliação de imóveis. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Ma-
nutenção). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro. Histórico: Objeto: obras de adequação as normas e reco-
mendações técnicas referentes a acessibilidade dos ambientes inter-
nos e externos da ALEMA. Instrumento legal: CT 47/2021. Vigência: 
18/11/2021 a 18/11/2022. Valor do Contrato: R$ 1.235.419,92. Gestor: 
Andreia de Lourdes S. Feitosa. Setor requisitante: NUIP. Informações 
Complementares: saldo de Contrato para o exercício atual. BASE LE-
GAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo 
nº 0082/2022. DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 
09/03/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
Luís–MA, 09 de março de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 009/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0880/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 22 de março às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para “Contratação de empresa especializada para 
aquisição de suprimentos de informática (torners) para  Assembleia Le-
gislativa do Maranhão”. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, pos-
teriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, 
depois em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda 
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas. São Luís, 07 de março de 2022. 
Gabriel Manzanno Dias Marques. Pregoeiro da ALEMA

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


